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У будущих механизаторов
Возводят новую мастерскую
Силами обучающихся на территорию училища завезено около 50 кубометров лесоматериала. В основном он будет использован для возведения мастерской лабораторно-практического класса. Здесь уже возведены шлако-бетонные
стены. Все работы выполняются учащимися во внеурочное время.
Учебно-опытный участок
Училищу отведѐн участок пахотной земли около 50 гектаров. На нѐм выращиваются разные сельскохозяйственные культуры. Сев был проведѐн в лучшие
агротехнические сроки, на хорошо обработанной почве. Для этой цели ежедневно одна с групп работает на участке – ведѐтся прополка посевов, уборка
сенокосных угодий. Уже скошено и убрано сена с площади 10 гектаров.
Для нужд других городов
В учебной слесарной мастерской, где мастером производственного обучения
Иосиф Соломка, силами учащихся организовано производство гаечных ключей,
слесарных молотков и других инструментов. Эта продукция недавно отправлена для нужд городов Москвы и Минска. Доведенное задание по производству
инструментов на второй квартал учащиеся выполнили на 134 процента.
В техническом кружке
При училище создан технический кружок, которым руководит мастер производственного обучения Геннадий Иванович Никитин. На занятиях учащиеся
занимаются производством наглядных пособий – моделей плуга « П-5 – 35М»,
культиватора «КОН-2,8» и других. Здесь же выпускаются рукописные бюллетени – «Новости техники». Активное участие во всех мероприятиях кружка
принимают учащиеся Авин, Мядельский, Немирский, Писарчик и другие. Всего
в кружке занимается 20 человек.

Группа будет комсомольской
В седьмой группе училища всего 28 человек. 25 из них комсомольцы. Идя
навстречу 40-летию Ленинского Комсомола Беларуси, членами ВЛКСМ решили стать и остальные 3 юношей.
В библиотеке
Своѐ свободное время учащиеся часто проводят за книгой. Для их услуг
здесь есть библиотека. Кроме выдачи книг в библиотеке часто проводятся беседы, обсуждения прочитанных книг. Конференция читателей, например, недавно
состоялась по книге Николая Островского «Как закалялась сталь».
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Творчество будущих механизаторов
На протяжении нескольких лет при нашем ремесленном училище работают
кружки технического творчества. Их деятельность прочно вошла в учебновоспитательный процесс. Став активными посетителями кружков, будущие механизаторы развивают свою техническую мысль, учатся проявлять инициативу
в совершенствовании старых узлов и деталей сельскохозяйственных машин,
комбайнов и тракторов. Это неотъемлемая часть в производственной деятельности механизаторов сельского хозяйства, потому что многие машины требуют
совершенствования в зависимости от конкретных условий.
Особенной популярностью в училище пользуется кружок технического
творчества по тракторам. Силами участников кружков для разных кабинетов
училища изготовлено за последнее время более 60 наглядных пособий – это
действующие модели, разрезы, стенды и т.д. Старательно выполнен действующий разрез магнето, модель молотильного аппарата комбайна С-4М, модель
культиватора КП-4М. Часть этих наглядных пособий экспанируется на республиканской выставке работ учащихся профессионально-технических училищ.
Сделанные руками учащихся наглядные пособия не лежат без применения.
Вот модель культиватора КОН-2,8, над которой много поработал один с наших
бывших выпускников тов. Гуданец. Покинув стены училища, механизатор водит технику в колхозе «Путь коммунизма», а по оставшейся у нас модели преподаватели более доступно и наглядно преподают учебный материал. В свою
очередь учащиеся имеют ясное представление о устройстве сельскохозяйственных машин.
Кроме изготовления наглядных пособий, в кружках технического творчества
будущие механизаторы получают ценные навыки по использованию ковальских, слесарных, токарных и сверлильных работ. Они детально знакомятся с
принципами электродуговой и газовой сварок. Ещѐ недавно учащиеся И. Дедюль, В. Писарчик, П. Янель, В. Авин несмело вели себя в мастерской, а сейчас
с успехом выполняют любые слесарные операции. Под руководством преподавателя В.Д. Ярошева будущие механизаторы – комсомольцы И. Немирский, А.
Мядельский, П. Квятковский сделали модель плуга П-5-35М.
Техническое творчество учащихся способствует улучшению качества подготовки механизаторов сельского хозяйства.
Г. Никитин
Преподаватель Поставского ремесленного училища по
механизации сельского хозяйства
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Новый отряд механизаторов
Важнейшим средством для успешного решения задач, поставленным XXI съездом
КПСС и декабрьским Пленумом ЦК КПСС перед тружениками сельского хозяйства
послужит дальнейшая механизация в полеводстве, животноводстве, строительстве. За
семилетие колхозы и совхозы страны получат много тракторов, комбайнов, разных
машин и оборудования. Полное и всестороннее использование техники будет зависеть от механизаторских кадров, от их умения правильно эксплуатировать еѐ. В наше
время училища механизации сельского хозяйства являются основным источником
пополнения механизаторских кадров.
Почѐтная и ответственная задача поставлена и перед нашим училищем, которое
призвано готовить трактористов, комбайнеров для нашей области. Насколько справился педагогический коллектив с возложенной задачей, можно судить по итогам
очередного выпуска трактористов-машинистов, который состоялся 15 декабря этого
года. Со стен училища вольѐтся в колхозы нашей области 117 молодых квалифицированных рабочих, из них для Поставского района – 71.
Педагогический коллектив на протяжении учебного процесса стремился дать
учащимся не только твѐрдые знания, умения и практические навыки в работе с первоклассной техникой, но и старался привить любовь к своей профессии, добиться понимания поставленной перед ними задачей, дисциплинированности, культуры поведения и других черт, необходимых современному механизатору – участнику борьбы
за построение коммунистического общества.
В стенах училища будущие механизаторы не только овладевали теорией, но и
проходили практику непосредственно в поле. Например, вторая, третья и четвѐртая
группы были направлены в совхозы Кустанайской области на уборку целинного урожая. За два месяца силами учащихся было непосредственно скошено 2 тысячи гектаров пшеницы, подобрано и обмолочено 10 тысяч гектаров еѐ волков, вспахано 6400
гектаров. Будущие механизаторы участвовали в других сельскохозяйственных работах, а также в строительстве жилых домов. За работу они получили 120 тысяч рублей
и 12 тонн пшеницы. Семнадцать лучших курсантов награждены Почѐтными грамотами Кустанайского обкома комсомола. Все группы, которые были на целине, также
удостоены Почѐтных грамот.
Многие курсанты проходили практику в колхозах нашего района. Много хорошего можно было услышать в то время о таких курсантах, как И.Ф. Малец, И.Ф. Латыш,
Танович, Урбель, Шорец.
Выпускные квалификационные экзамены окончены! С 117 учащихся 50 человек
сдали экзамены на «отлично», 63 человека – на «хорошо».
…И вот выпускники притихли на последней торжественной линейке. В своѐм
прощальном слове директор училища тов. Камисаров говорит, что у всех молодых
тружеников сельского хозяйства большой и интересный путь, где можно приложить
свои умения и навыки. Лучшим механизаторам тт. Ф.А. Пылинскому, П.И. Орда,
В.А. Урбелю, Ч.Н. Турло, А.Б. Шорцу, А.В. Волку вручены Почѐтные грамоты.
Одиннадцать человек удостоены Похвальных листов. Эти учащиеся своей учѐбой и
поведением заслужили того, чтобы с их брали пример новички, которые придут в
училище на смену своим старшим товарищам.
Д. Левицкий,
Заместитель директора по учебно-производственной
работе Поставского ремесленного училища.
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Бывшие солдаты за учѐбой
Среди курсантов Поставского училища механизации сельского хозяйства
можно увидеть людей с военной выправкой. Это бывшие солдаты. Вчерашние
воины с большим желанием и любовью относятся к учѐбе. Это, как правило, в
основном люди с накопленным жизненным опытом, которые знают цену времени и труда. Вот почему с большим желанием в нашем училище принимают на
учѐбу демобилизованных воинов, которые решили стать сельскими механизаторами.
Педагогический коллектив с теплотой вспоминает наших учащихсявыпускников, бывших солдат, которые в начале этого года закончили учѐбу и
сейчас приступили к самостоятельному труду в родных сельхозартелях. Это товарищи Турло, Урбель, Володько, Бурак с колхоза «Путь к коммунизму», Шорец
с колхоза «Заветы Ильича» и другие.
В феврале начался новый учебный год по подготовке колхозных механизаторов. Училище пополнилось новым отрядом демобилизованных воинов, которые
решили остаться работать в своих родных колхозах. Вчерашние солдаты, а сегодняшние курсанты – Станислав Шавкело, Альфонс Мелец, Павел Шаколо, Чеслав Пивовар, Иосиф Григель, Чеслав Ромель, Арнольд Дробыш хорошо знают,
что для достижения успехов всельском хозяйстве нужны умелые руки и прочные
знания. Вот почему они с душой, с солдатским упрямством взялись за учѐбу.
Наши учащиеся – бывшие воины вместе со всеми сельскими тружениками будут
сражаться за то, чтобы колхозы давали Родине больше хлеба, мяса, молока, чтобы ещѐ больше процветала жизнь в колхозах.
Д. Левицкий
Заместитель директора училища
по учебной части.
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1962 год
Поставское ремесленное училище
по механизации сельского хозяйства
проводит набор
трактористов-машинистов широкого профиля с 2-х летним сроком обучения
по специальности тракториста и шофѐра.
Приѐм проводится по направлению колхозов, совхозов и отделений «Сельхозтехника».
Принимаются лица в возрасте не моложе 16 лет.
Приѐм заявлений до 25 октября 1962 года.
Начало занятий с 1 ноября 1962 года.
Дирекция

1963 год
В Поставском профессионально-техническом училище
Новый отряд механизаторов
Состоялся очередной выпуск трактористов-машинистов широкого профиля. Все 96 человек направлены в колхозы и совхозы Поставского и бывшего
Докшицкого районов. Среди них отличники учѐбы Эдуард Наумчик, Владимир Осененко, Тадеуш Буйвид и другие. 8 механизаторов награждены Почѐтными грамотами.
К практическим занятиям
Мастерские училища каждый год пополняются новой техникой. Только в
прошлом году здесь приобрели два комбайна «СК-4» и два трактора «Т-40» и
«Т-74».
Отправлены заявки на приобретение новой техники и в этом году.
У самодеятельных артистов
Учащиеся активно участвуют в художественной самодеятельности. Здесь
создан хоровой и драматический кружки, которыми руководят преподаватели
Анна Николаевна Блитчик и Агрипина Аксентьевна Хохлова.
Самодеятельные артисты училища выступили на сцене районного Дома
культуры на встрече с целинниками, на октябрьском празднике и на вечере
при выпуске учащихся.
Сатирическая газета «Наждак»
Один раз в месяц выходит сатирическая газета «Наждак». Отличается она
красивым оформлением, карикатурами на тех, кто плохо себя ведѐт, дебоширит. На странице одного с номеров оказались дебоширы с пятой группы Суботько и Патук. Не проходят мимо и двоечников: Ясевича, Хадокевича и Мешича.
Редактируют газету старший мастер Иван Тихонович Голошубов и художник – мастер производственного обучения Леонид Андреевич Дорошкевич.
Спортивные секции
В училище есть и свои спортсмены-разрядники. Это Белоус, Ворошкевич,
Нарушко, Лазикевич, Шейно, Мандрик и другие. Они участвовали в областных соревнованиях трудовых резервов и заняли третье место, а на районных –
второе.
Сейчас спортсмены готовятся к районной и областной спартакиад. Работают лыжная, волейбольная, и баскетбольная секции. Два раза в неделю проводятся тренировки. Руководит секциями физрук Евгений Евстафьевич Протас.
Н. Сафонова.
«Звязда»
15 студзеня 1963 года.

Воспитывать нового человека
Горячий отзыв среди коллектива нашего училища нашли решения июньского
Пленума ЦК КПСС. Выступая на собрании преподаватели, мастера производственного обучения, а также учащиеся вели серьѐзный разговор об улучшении
идеологической работы нашей партийной организации по воспитанию нового человека.
Наша задача заключается в том, чтобы не только подготовить хорошие кадры
механизаторов, но и воспитать их сознательными, дисциплинированными и активными строителями коммунизма. С этой целью в училище уделяется серьѐзное
внимание общественным организациям – комсомольской, профсоюзной, добровольному спортивному обществу, народной дружине. Большую роль в воспитании играет настенная печать, художественная самодеятельность, литературные
вечера, вечера вопросов и ответов, конференции читателей. Особенно активизировалось проведение этих мероприятий у нас после обсуждения итогов работы
июньского Пленума ЦК КПСС.
В июне была проведена конференция читателей по книге Хаткевича «Даль полевая», состоялась встреча с лучшим механизатором района депутатом Верховного Совета БССР Олегом Владимировичем Шорцем, проведѐн литературный вечер,
посвящѐнный жизни и деятельности белорусского поэта Петруся Бровки.
Не сходят с порядка дня и вопросы текущей политики. Один раз в неделю во
всех группах проводятся политинформации. В предвыходные дни для учащихся
регулярно читаются лекции, доклады, проводятся беседы, демонстрируются художественные, научно-технические и сельскохозяйственные фильмы, а также
выступают артисты художественной самодеятельности училища. В прошлое воскресенье наших артистов тепло встречали колхозники сельхозартели имени Чапаева. В деревне Петровщина, на берегу озера был дан небольшой концерт. Такой
же выезд предполагается сделать в колхоз «За Родину».
Вся проводимая культурно-массовая и воспитательная работа положительно
отражается на успеваемости. В нашем училище нет отстающих и неуспевающих.
Всѐ меньше становится таких учащихся, которые нарушают дисциплину, совершают аморальные проступки. С большим желанием учащиеся работают на полях
учебного хозяйства. Ежедневно 25 – 30 человек оказывают помощь подшефного
колхоза «За Родину» в заготовке кормов.
Обсудив задачи комсомольской организации в свете решений июньского Пленума ЦК КПСС, учащиеся нашего училища включились в социалистическое соревнование за звание групп резерва коммунистического труда. Они дали слово
качественно провести производственную практику на целинных землях, в колхозах и совхозах нашего района, успешно окончить учебный год и добиться присвоения почѐтного звания коммунистических всем группам училища.
И. Калесник.
Секретарь парторганизации сельского
профессионально-технического училища №2.
Газета «Звязда», 13 лiпеня 1963 года.

1964 год
Новый отряд механизаторов
В Поставском сельском профессионально-техническом училище состоялся
выпускной вечер. Училище проводило в колхозы и совхозы новый отряд механизаторов широкого профиля. Свидетельства об окончании учебного заведения получили 74 человека. Двум группам, которые попрощались со стенами
училища, присвоено почѐтное звание групп резерва коммунистического труда.
Заслуга в этом не только тех, кто стремился к заветной мечте, но и тех, кто руководил ходом соревнования. С благодарностью будут вспоминать учащиеся
первой и третьей групп, завоевавших звание, мастеров Виктора Петровича Деревянку и Тадеуша Андреевича Петкевича, преподавателей Константина Филиповича Колодкина и Александру Семѐновну Цирикову.
Чем же завоевали звание коллективов коммунистического труда учащиеся
этих групп? Участники соревнования дали слово не иметь ни одного неуспевающего. И это слово было сдержано с гордостью. За время обучения будущие
механизаторы сами сделали 15 наглядных пособий, набор разных инструментов. Это то, что касается учѐбы и труда. А взять отдых. Участники соревнования брали обязательство привлекать в спортивные секции учащихся, готовить
значкистов ГТО. И это выполнено. Кроме того, проведено много работ по благоустройству училища, построена кормокухня. Каждый квартал подводились
итоги соревнования. Во время их подведения детально обсуждались вопросы
учѐбы, труда на производственном участке и на практике, поведение в коллективе и общественных местах. Для победителей установлено переходящее
Красное знамя училища, переходящие вымпелы.
На выпускном вечере будущим механизаторам Тадеушу Сварцевичу, Ивану Пляшкуну, Вацлаву Пискуновичу, Леониду Болошко, Геннадию Антуху,
Владиславу Буйко, Марьяну Гарбулю были вручены Почѐтные грамоты. Выпускников ожидают в хозяйствах немалые трудности. Сейчас идѐт ремонт техники, подготовка к весне. Но к трудностям, к самоотверженному труду их всесторонне подготовило техническое училище. И нет сомнения, что наши выпускники оправдают возложенное на них доверие.
И. Калесник,
заместитель директора училища
по политической части.
Газета «Звязда», 1 лютага 1964 года.

196… год
Новый отряд механизаторов
В профессионально-техническом училище механизации сельского хозяйства состоялся очередной выпуск трактористов-машинистов широкого профиля. Многие выпускники направлены на работу в колхозы и совхозы Витебщины, а 57 человек выехало работать на целинные земли Казахстана. Среди них
отличники учѐбы Сергей Новик, Дмитрий Кожемякин, Иван Старнаков и другие.
Права трактористов-машинистов широкого профиля в этом году получили
88 человек.
Э. Жаврид, завуч училища.
Газета «Звязда», ….. год.

1975 год
Хорошее начало
При партийной организации сельского профессионально-технического
училища №2 в новом учебном году работает школа основ марксизмаленинизма по изучению исторического материализма и теоретический семинар по изучению проблемы «Возрастание руководящей роли партии – закономерность коммунистического строительства». Учатся в них48 человек, в том
числе 16 коммунистов и 13 комсомольцев.
1 октября слушатели явились на первые занятия, которые начались в точно
назначенное время. Активность слушателей, высокое мастерство пропагандистов Э.С. Жаврида и Ф.Л. Овсюка – всѐ это придало занятиям высокий идейнотеоретический уровень.
В школе основ марксизма-ленинизма по изучению исторического материализма, где пропагандистом коммунист Овсюк Ф.Л., на первых занятиях рассматривали тему «Что изучает исторический материализм». И очень хорошо,
что слушателям продемонстрировали научно-популярную киноленту «Материальное производство – основа жизни общества». Потом слушатели конспектировали труд В.И. Ленина «Карл Маркс» (раздел «Материальное понимание
истории»)
Первые занятия положили хорошее начало новому учебному году.
Б. Славин.
Газета «Звязда», 4 кастрычнiка 1975 года.

1978 год
Новые средства обучения
Вот уже 15 лет я работаю в училище. Была мастером производственного
обучения, сейчас – преподаватель. Пять лет назад поступила на заочное отделение Белорусского института механизации сельского хозяйства. Учусь уже на
пятом курсе. Этого потребовала жизнь. С каждым годом растут требования к
уровню преподавания в училище. Сегодня его учащиеся глубоко знакомятся с
основами сельскохозяйственных наук, техникой, многими предметами, о которых раньше и разговора не было.
Хорошей иллюстрацией этому служит класс по изучению тракторов оборудованный самими учащимися. В нѐм – работающий разрез новой марки трактора МТЗ-80, работой двигателя которого можно управлять с пульта. Трактор
установлен на вращающейся площадке, что позволяет всем учащимся знакомиться с его узлами и агрегатами.
В классе установлена киноаппаратура «Украина», есть магнитофон «Комета», диапроектор «Свитязь», кинопроектор «Русь». И это не просто перечень
новинок техники. За этим – возросшая эффективность занятий, расширенная
заинтересованность учащихся к изучаемому материалу.
Н.А. Турло,
преподаватель СПТУ-2.
Газета «Звязда», 26 студзеня 1978 года.

1979 год
ПОСТАВСКОМУ ССПТУ-2 ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ
Учим главной профессии
Нашему училищу исполнилось 25 лет, Четверть века прошло с того времени, когда в небольшие классные комнаты пришла молодѐжь с колхозов и совхозов. Некоторые поступили сюда после школы, у некоторых была уже неплохая трудовая закалка. Половина пятидесятых годов… Время было большое,
наполненное значительными событиями. Шло освоение целинных и залежных
земель, всѐ больше техники появлялось на полях хозяйств республики. Нужны
были высококвалифицированные умелые кадры, которым смело можно доверить машины.
С первого года в училище началась подготовка трактористов и комбайнѐров на кратковременных курсах. Производственной базы тогда фактически не
было. Учебный корпус с семью классными комнатами, несколько тракторов
типа «НАТИ» и «Универсал» для практических занятий – вот и всѐ, что имели
тогда.
За 25 лет изменения, безусловно, произошли большие. Сегодняшняя база
не идет ни в какое сравнение с тем, что было вначале.
В шестидесятые годы широким фронтом велось строительство. Силами
учащихся, мастеров и преподавателей были возведены лабораторный корпус
по тракторам и механизации животноводческих ферм с ремонтной мастерской,
гараж с лабораторией по сельхозмашинам и слесарным кабинетом, учебный
корпус с двумя учебными классами, лабораторией и пунктом технического обслуживания автомобилей, клуб на 300 мест. Короче говоря, учащиеся получали специальности и одновременно создавали базу училища.
За последние два года построили ещѐ один учебный корпус и общежитие
на 395 мест. Так что сегодня есть хорошие условия и для успешной учѐбы, и
для отдыха тех, кто решил посвятить себя главной на деревне профессии.
Занятия проводятся в 16 кабинетах. Все они хорошо оборудованы техническими средствами обучения. Высококвалифицированные кадры работают в
училище. 26 преподавателей и 33 мастера производственного обучения дают
молодѐжи знания, прививают юношам и девушкам любовь к профессии механизатора.
Заслуженным уважением среди работников училища и среди учащихся
пользуется преподаватель предмета «Тракторы» Надежда Александровна Турло. В своѐ время она также окончила профессионально-техническое училище,
некоторое время работала по специальности, а после поступила в Пинский индустриально-педагогический техникум. По распределению была направлена в
Поставы. Работала мастером производственного обучения, а потом преподавателем. Надежда Александровна заочно окончила Белорусский институт механизации сельского хозяйства. Сегодня она высококвалифицированный педагог, который свои знания и энергию отдаѐт подготовке механизаторских кадров. Кабинет «Тракторы» по оснащѐнности техническими средствами один из
лучших и в этом, в первую очередь, заслуга Надежды Александровны, которая
смогла организовать учащихся на его оборудование.

Высокой похвалы за свою работу по подготовке кадров заслуживают С.И.
Шейна – преподаватель, заслуженный мастер производственного обучения,
Н.В. Турло – бывший выпускник нашего училища, сейчас мастер производственного обучения, мастера К.В. Гедроец, А.Б. Ромель, И.К. Недведский и
другие.
Больше 10 тысяч высококвалифицированных специалистов для сельского
хозяйства подготовило училище за период своего существования. Многие выпускники закончили техникумы, институты и сегодня сами готовят специалистов.
Училище поддерживает связи со многими своими выпускниками. Некоторыми мы по настоящему гордимся. В районе хорошо известно имя механизатора Василия Николаевича Деревянки. В 21 год тракторист с колхоза «Знамя
победы» был удостоен высокой правительственной награды – ордена Трудового Красного Знамени. Бывшему нашему выпускнику оказано высокое доверие
– Василий Николаевич является депутатом Верховного Совета СССР. Выпускник училища Адольф Адольфович Володька – депутат Верховного Совета
БССР, заслуженный работник сельского хозяйства, возглавляет колхоз имени
Суворова – передовой не только в районе, но и в республике.
Таких примеров, когда наши выпускники занимают сегодня руководящие
посты, являются отличными специалистами, признанными на селе людьми,
можно привести множество, и приятно то, что основы знаний, сельскохозяйственную профессию они получили в стенах ССПТУ-2.
Сейчас в училище по разным специальностям занимается более 500 человек. Созданы и действуют пять филиалов: три в нашем районе и два в Шарковщинском.
Привить молодѐжи любовь к профессии, воспитать у юношей и девушек
сознательные отношения к сельскохозяйственному труду – главная задача педагогического коллектива и мы стараемся общими усилиями успешно решать
еѐ.
Э. Жаврид,
директор училища.

Цену труда познавая
Эти юноши решили стать механизаторами. И чтобы осуществить свою
мечту,
пришли,
закончив
восьмилетку,
в
Поставское
сельское
профессионально-техническое училище. Нынешний учебный год для них
первый в стенах ССПТВ-165. Но есть хорошая и полезная традиция –
сентябрьские дни учащиеся проводят не в учебных кабинетах и мастерских, а
на совхозных и колхозных полях, собирая урожай, узнавая цену труда.
Вот и юноши с 34-ой группы, где мастер Шубелько Борис Иосифович,
вышли на картофельные поля колхоза имени Мичурина. И сразу разгорелось
между ними соревнование. Сергей Лукашевич и Алексей Протас – лидеры с
первого дня. 143, 154, 157 вѐдер набирает каждый из них ежедневно. А
денежный чек за первое место – два рубля. Уже несколько их имеют Саша и
Сергей. Работают ребята – радостно смотреть. И не только Лукашевич, Протас,
но и Лещик, Костюк, Романович и многие-многие другие. Вся группа
старается. Например, четвѐртого сентября 13,5 тонн картошки накопали,
пятого – 18 тонн. День за днѐм показатели возрастают.
- Молодцы ребята, стараются, не ленятся – рассказывает заместитель
директора ССПТВ-165 по воспитательной работе Валентина Николаевна
Бучель, - но и от организации много зависит. Накануне работ перед учащимися
выступили председатель правления колхоза, экономист, познакомили с
нормами, расценками, премиальной доплатой. Сейчас каждое утро ожидают
распаханные борозды, транспорт на отвозку клубней.
И в самом училище серьѐзно подошли к этому делу. Много групп и в
других хозяйствах работают на уборке урожая. Работа каждой под контролем.
Результаты ежедневно отражаются на экране социалистического соревнования,
«молнии» прославляют лучших.
Ф. Касаткина.
Газета «Звязда», верасень 1984 год.

Кузница кадров
Цифры и факты
За 25 лет училище подготовило 10280 механизаторов.
В хозяйствах нашего, а также Шарковщинского, Глубокского, Докшицкого
и других районов работают выпускники ССПТВ-2. 150 выпускников, механизаторов Поставщины, за хорошую работу награждены орденами и медалями.
В 1979 году училище переведено в разряд средних. Одновременно с рабочей профессией учащиеся получают среднее образование.
Сейчас в училище 510 учащихся. Молодѐжь занимается по следующим
специальностям: тракторист-машинист широкого профиля с квалификацией
слесаря и водителя автомобиля, механизатор животноводческих ферм с квалификацией тракториста, электромонтѐра и водителя автомобиля, мастер машинного доения, водитель автомобиля.
Занятия проводятся в 16 учебных кабинетах, которые оборудованы техническими средствами обучения, рабочими местами преподавателей с пультами
управления.
В училище высококвалифицированные кадры. Здесь работает 26 преподавателей и 33 мастера производственного обучения.
В прошлом году в эксплуатацию сдано общежитие на395 мест.
Для отдыха есть клуб со стационарной киноустановкой, актовый зал в общежитии на 210 мест, библиотека, спортивный зал.
Учащиеся питаются в хорошей столовой, расчитаной на 100 посадочных
мест.
Семья молодая, дружная
Каждый учащийся ощущает большие заботы государства. Юноши и девушки, которые занимаются по трѐхгодичной программе, бесплатно получают
четырѐхразовое питание, выходную и рабочую одежду, а также стипендию в
размере 10 рублей в месяц. В среднем на одного учащегося в год государство
тратит около 700 рублей.
Надлежащие условия созданы для молодѐжи в новом общежитии. Корче
говоря, учащиеся обеспечены всем необходимым.
Есть хорошая база и для организации культурного отдыха. В училище свой
клуб со стационарной киноустановкой, есть актовый зал в общежитии, тысячи
томов специальной и художественной литературы насчитывает библиотека.
Хорошо организована у нас самодеятельность. Регулярно проводятся тематические вечера, заседания клуба весѐлых и находчивых, огоньки и другие мероприятия.
Партийная и комсомольская организации развитию самодеятельного творчества уделяют постоянное внимание. Преподаватели, мастера прививают будущим механизаторам любовь к прекрасному. В первую очередь хотелось бы
отметить мастера производственного обучения Т.В Власову, преподавателя
Г.В. Базелеву, которые много делают по организации отдыха молодѐжи. Полнокровной жизнью живѐт комсомольская организация. На собраниях обсуж-

даются самые существенные, актуальные вопросы. В группах интересно прошли собрания на темы: «Твоя активная жизненная позиция», «За честь группы
в ответе каждый» и другие.
Партийная и профсоюзные организации, комитет комсомола придают
большое значение социалистическому соревнованию. Здесь сложилась определѐнная система. В честь XXVI съезда приняты индивидуальные обязательства. И все напряжѐнно работают над их выполнением. Группа, которая завоевала первое место, награждается переходным Красным знаменем. Учащиеся
группы-победителя за год премируются поездкой в столицу республики и Хатынь.
Г. Завадский,
секретарь партийной организации,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.

Ожидают фермы
Много дорог в жизни, много профессий. И очень важно выбрать свою,
единственную. Я решила стать животноводом. Сейчас строятся в хозяйствах
высокомеханизированные фермы, комплексы. Известно, чтобы работать там,
необходимо не только старание, но и знания. Вот и я поступила в училище. Закончу его – пойду работать в животноводство. Знаю, что в этой отрасли будет
нелегко, но постараюсь приложить все силы, старание, чтобы страна получала
как много больше животноводческой продукции.
Н. Бабаед,
учащаяся.

Станем хозяевами земли
Наше детство прошло на деревне. Я и брат Дима ходили в Гутскую восьмилетнюю школу. А летом, когда каникулы, часто приходилось быть рядом со
старшими в поле, на лугу. Кого только с мальчишек не тянет к технике. Вот и
нас она привлекала. Смотришь на односельчан, которые работают на тракторах, и завидуешь – большое дело делают люди. Сосед Геннадий Соловей часто
говорил: «Ничего, ребята, закончите школу, поступайте в училище. Получите
специальность, будете работать самостоятельно. Главное, чтобы профессия
нравилась».
Саша Терлюк, наш товарищ, в прошлом году окончил училище. Когда он
приезжал из Постав домой, то интересно рассказывал о учѐбе и отдыхе механизаторов. Так что и друг детства также оказал влияние на выбор профессии.
После восьмилетки подали заявления. Нас зачислили в ССПТВ-2 по специальности тракторист-машинист широкого профиля с квалификацией слесарь и
водитель автомобиля. Учиться нужно три года. Очень важно то, что овладевая
профессией, одновременно получаем среднее образование.
В училище прекрасные условия: хорошо оснащѐнные кабинеты, лаборатории. Мы, учащиеся, на полном государственном обеспечении. Бесплатно получаем одежду, питание, жильѐ, выплачивается стипендия. Жилищные условия хорошие. В комнате нас четверо – я с братом, Станислав Рачицкий и Пѐтр
Казаровец. Раньше мы этих парней не знали, а здесь подружились, стали как
родные.
Учѐба легко не даѐтся, но каждый старается овладевать прочными знаниями, стать хорошим специалистом. Интересно проводим своѐ свободное время.
Можно заниматься спортом, участвовать в художественной самодеятельности.
Одним словом, и учѐба, и отдых - всѐ на должном уровне, всѐ хорошо организовано. А наша обязанность учиться, получать знания, чтобы после окончания
училища стать настоящими хозяевами земли.
А. Соловей,
учащийся.

Останется в памяти
На земле нужно работать только добросовестно, иначе
хорошей отдачи не получишь. У нас, механизаторов, всегда
большие заботы об урожае, все мы стараемся, чтобы он был
наилучшим.
Горжусь я своей профессией. И всегда хорошим словом
вспоминаю преподавателей, мастеров училища, которые
помогли овладеть техническими знаниями. В 1957 году я
начал самостоятельно работать на тракторе. Пахал, засевал
поля. А потом, когда овладел специальностью комбайнѐра,
убирал урожай.
Именно здесь, на нивах колхоза «За Родину», мой труд
был оценен. Родина наградила орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. Я часто задумываюсь над этим: простой хлебороб, а труд так высоко отмечен.
Много механизаторов пришло из училища и в наше хозяйство. Молодые парни,
хорошие, старательные. И мне, старшему товарищу по профессии, остаѐтся одно –
помогать им в тяжѐлое время, передавать свой опыт, а самое главное – настоящую,
хорошую любовь к технике, к нашей профессии.
Б. Турон,
механизатор колхоза «За Родину»,
кавалер орденов Ленина и
Трудового Красного Знамени. 1979 год.

Воспитать человека
Каждый год приходят в училище юноши и девушки. Во всех одно желание
– получить профессию, которую выбрали. Вести их в страну знаний – обязанность преподавателей, мастеров производственного обучения. Я нисколько не
ошибусь, если скажу, что то ,какой специалист выйдет из училища работать в
сельское хозяйство, полностью зависит от нас. Мы должны не только давать
молодѐжи знания, но и воспитывать у юношей и девушек самые лучшие человеческие качества.
Мастер производственного обучения отвечает за группу. Он не только руководитель, он старший товарищ, с которым можно поделиться своими мыслями, у кого можно попросить совета. Работу мастера временем не измерить.
Организация культурного отдыха, связь с родителями, бытовые условия учащихся – эти и другие вопросы входят в наши обязанности. Укомплектовали,
например, группу, доверили еѐ тебе. Разные по характеру и по общему уровню
развития молодые люди подобрались в этом небольшом коллективе. Их необходимо объединить, создать атмосферу взаимопонимания, товарищества.
Я также в своѐ время был учащимся и хорошо знаю, как много значит и в
овладении практическими знаниями, и в общем развитии, хорошее слово мастера. Сегодня я сам воспитатель. После окончания училища меня направили
на учѐбу в Пинский индустриально-педагогический техникум. Получил диплом, возвратился в родное училище, начал работать. Работа кропотливая, но
нравится. Группа, за которую отвечаю, дружная, юноши подобрались любознательные, серьѐзные. Я с ними всегда – и в радостях, и в неудачах. Молодым
нужно отдавать частицу своего сердца. И если потом твой воспитанник станет
хорошим специалистом, уважаемым на деревне человеком – какая может быть
лучшая награда для мастера производственного обучения.
В. Субоч,
мастер производственного обучения.

Нина Дудчик, Анна Куча, Нина
Рудьман, Валентина Юзафович
овладевают сельскими профессиями.
На снимке: Анна Павловна
Циунель – мастер производственного обучения с учащимися группы мастеров-огородников.

Николай Викторович Турло – мастер производственного
обучения. Много лет отдал он
училищу, много сделал для него. Творческий поиск – вот что
характеризует этого человека.
Под руководством Николая
Викторовича было сделано
контрольно-обучающее оборудова-

ние «Протон». Оно экспонировалось на Выставке достижений народного хозяйства СССР. Мастер и двое учащихся были награждены бронзовыми медалями ВДНХ.
Николай Викторович – руководитель кружка технического творчества. С
его участием учащиеся оборудовали многие кабинеты.
На снимке: мастер производственного обучения Н.В. Турло.

Спорт в почѐте
Училище имеет неплохую спортивную базу. Достаточно сказать, что спортивный зал – лучший в районе. Его оборудование проведено своими силами. В
училище имеется кабинет физвоспитания, в котором установлены киноаппарат, видеомагнитофон и другие технические средства. Сейчас своими силами
заканчивается строительство тира.
Каждый год сборные училища участвуют в спартакиаде области. В прошлом году наши представители успешно выступили в соревнованиях по
стрельбе, спортивному ориентированию, волейболу, настольному теннису.
Сборная команда по волейболу не один раз участвовала в республиканской
спартакиаде учащихся профтехучилищ. Занимала призовые места.
Участие в спорте принимают большинство учащихся. Только в прошлом
году у нас подготовлено 280 значкистов ГТО, 490 спортсменов-разрядников.
И.Б. Шаробайко,
руководитель физвоспитания.

На снимке: ветераны училища Зоя Николаевна Левицкая и Татьяна Фѐдоровна Иванова. Они работают преподавателями, пользуются большим уважением и авторитетом в коллективе. Пример ветеранов очень помогает молодым
преподавателям, мастерам производственного обучения.

1980 год

Более 500 учащихся овладевают в ССПТУ-2 специальностями , необходимыми сельскому хозяйству. В эти дни многие из них работают в хозяйствах
района на весенних полевых работах полевых работах. Практика для них –
конкретная помощь хлеборобам в горячее время.
На снимке: занятия в одной из групп училища проводит преподаватель
Шидловский Чеслав Степанович.

Что пишут о нашем училище
«Я и моя семья» (глазами детей)
Уже второй год наш педколлектив работает над осуществлением авторской
программы воспитательной работы «Формирование гражданских отношений в
своей семье» (автор В. Н. Бучель). Летом на базе нашего ПТУ состоялся областной семинар заместителей директоров по воспитательной работе, где два дня
широко и всесторонне обсуждался вопрос семейного воспитания. Наши преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели поделились опытом
работы, показали интересные мероприятия: воспитательный час «Моя родословная», заседание клубов в общежитии «Спадчына» и «Мой родовод». Каждая
учебная группа выпустила газету «Я и моя семья», где были размещены выдержки из сочинений учащихся первого курса о своей семье.
Я также предложила своим первокурсникам эту тему. Проверяла работы, читала строчки из сочинений, и такие разные впечатления возникли. Вот, например, как не радоваться за Павла Х., который пишет: «Я люблю музыку, книги,
друзей. Но моя самая большая любовь – это моя семья: мама, отец, два брата. Я
так люблю и горжусь своей мамой. Она научила нас, своих детей, дружно работать, уважать старших и друг друга. Для меня нет ничего дороже за Маму. Я
люблю и уважаю своего отца. Он меня всегда выслушает и даст хороший совет.
Он многому научил меня в детстве и сейчас и продолжает учить всему, что умеет сам. Благодарен своим старшим братьям за подсказки, советы. Мне нравится,
когда вся семья вместе. Тогда так хорошо! Самые любимые праздники – Новый
год и день рождения мамы. Мы, четверо мужчин, поздравляем самую родную
нашу женщину. Теперь, когда я учусь в ПТВ, с нетерпением ожидаю пятницу,
чтобы поехать домой и встретить самых близких и дорогих людей»
Прекрасные слова написаны человеком, который счастлив в своей семье.
Светло на душе потому, что это не единственное сочинение, где мальчишки и
девчонки делятся своей радостью.
Каждому хочется быть счастливым в семье. Но нередко отношения между
родителями складываются не так, как хотелось бы детям. Вот, например, следующая цитата: «Мы с братом чем можем помогаем родителям и понимаем, что
всѐ же они помогают нам больше. А когда подрастѐм, постараемся быть во всѐм
им сменой. К сожалению, мой отец выпивает. А мама этого не любит. Нередко
возникают ссоры. Тогда мы с братом стараемся их примирить. Но всѐ равно я
люблю свою семью, так как и меня там любят».
Крик наболевшей детской души. Поэтому и старается наш коллектив дойти
до каждого учащегося, а через него – до каждой семьи, чтобы помочь понять, что
она – главный фактор воспитания настоящего семьянина. Стараемся лишний раз
напомнить народную мудрость: «Как ты будешь относиться к родителям и родным, так к тебе будут относиться твои дети»
М. Можейко
заместитель директора по
воспитательной работе ПТУ-165.
Газета «Поставский край», 4января 2000 года

1981 год
ВЕСТИ ИЗ ССПТУ-2.
Благодарность колхозников
На празднике Весны, который недавно состоялся в колхозе имени Осиненко, чествовали передовых механизаторов, животноводов, полеводов. Много
тѐплых слов было сказано и в адрес мастеров производственного обучения
профтехколледжа, которые в горячее время сева пришли на помощь труженикам хозяйства, занимались пахотой и другими работами.
И нужно отметить, что помощники с города работали отлично. Неоднократно заслуживали благодарность правления хозяйства, партийной организации. А на празднике Весны 11 представителям ССПТУ-2 были вручены денежные премии. Особенно благодарны в хозяйстве Антону Мечиславовичу
Рутковскому, Генриху Мечиславовичу Граблевскому, Владимиру Антоновичу
Свирщевскому, который, кстати, награждѐн и грамотой правления, и грамотой
партийной организации.
Очередной выпуск
В училище состоялся очередной выпуск учащихся, которые получили профессии водителей автомобиля и трактористов. Успешно сдали экзамены и получили свидетельства 111 человек. Все они занимались в училище после окончания 10 классов средней школы. Руководство училища отмечает, что этот
выпуск показал на экзаменах прочные знания, хорошую практическую подготовку. На «отлично» закончили училище 18 человек, 37,4 процента выпускников сдали экзамены на «4» и «5».
Сейчас бывшие учащиеся применяют полученные знания и навыки на
практике.
Для совершенствования учебного процесса
Завершено оборудование нового кабинета по изучению устройства автомобиля. Он оснащѐн самым современным оборудованием, приборами и техническими средствами обучения. Здесь установлен класс программного обучения
«Аккорд», телевизор с видеомагнитофоном, две элекрифицированные плакатницы, диапроектор, киноустановка. Кабинет хорошо оформлен в эстетическом
плане. Это уже 15 кабинет, который по современному оформлен в училище.
На областной выставке
На областной выставке технического творчества учащихся профтехучилищ
демонстрировалась работа, которую выполнила группа учащихся под руководством мастера Николая Викторовича Турло. Она называется «Электрифицированная схема гидросистемы трансмиссии трактора Т-150К». Эта схема
позволяет значительно улучшить процесс изучения сложной системы тракто-

ра, оказывает значительную помощь преподавателю. Схема получила высокую
оценку посетителей выставки.
Туристический слѐт
В училище был проведѐн туристический слѐт, в котором приняли участие
команды всех 11 групп. В программе слѐта были массовые соревнования, эстафеты, игры. Учащиеся смогли показать не только свою ловкость и силу, но и
хорошо отдохнули, накопили сил перед ответственной порой в их жизни – переходными экзаменами с первого на второй курс.
П. Граев

1983 год
Торжество в училище
Празднование Дня учителя совпало для педагогического коллектива ССПТУ-2 с ещѐ одной знаменательной датой – днѐм рождения системы профессионально-технического образования. По этому случаю в клубе училища состоялся праздничный вечер, посвящѐнный чествованию людей, которые выполняют почѐтное обязательство по подготовке молодѐжи к трудовой жизни.
Юноши и девушки, заканчивая училище, получают направления на фермы,
поля, в мастерские. Они решают важную общенародную задачу по подъѐму
сельскохозяйственного производства. Они растят хлеб, дают стране продукты
питания.
Чтобы успешно справляться с поставленными задачами, мало знать технику, мало выполнять свои обязанности. Нужно ещѐ и любить труд, быть отданным ему безгранично. Вот такими людьми и стремятся воспитать в стенах
училища юношей и девушек педагоги и мастера. Ради этого отдают много сил
и старания.
В училище работает немало отличных педагогов, талантливых мастеров
производственного обучения, воспитателей. О них и говорили в субботу самые
хорошие слова.
По-праздничному украшен зал клуба. На переднем плане красочный плакат
« Слава тебе, учитель!». На сцену поднимаются едущие вечера – Марина Владимировна Можейко и Станислава Брониславовна Авлас. Они приветствуют
присутствующих с профессиональными праздниками – Днѐм учителя и Днѐм
системы профессионально-технического образования. Затем ведут рассказ про
благородный труд, про светлую жизнь, про славные дела многих работников
училища. Называются имена преподавателей Татьяны Фѐдоровны Ивановой,
Тамары Алексеевны Кубряковой, Надежды Александровны Турло. Вся их педагогическая деятельность связана с этим училищем. Много воспитанников
прошло через их руки. И где только не встретишь их сейчас! Отличный механизатор – читаешь об одном, мастер высоких урожаев – слышишь о другом. И
радуется сердце от того, что в этих словах есть частица пламенной души Т.Ф.
Ивановой, Т.А. Кубряковой, Н.А. Турло.
Слова благодарности слышатся в адрес Эдуарда Степановича Жаврида –
директора училища. 25 лет его деятельности связаны с этим учебным заведением. 15 лет является неизменным директором. Умело сплотил коллектив,
умело направляет его деятельность на решение задач, поставленных перед
профтехобразованием решениями XXVI съезда КПСС, требованиями июньского (1983г.) Пленума ЦК КПСС. Эдуард Степанович носит высокое звание
отличника народного образования.
Двадцатилетний педагогический стаж у преподавателя химии Жанны
Устиновны Ивановой. Последние четыре года из них связаны с училищем. Она
почти сразу смогла стать отличным членом коллектива, уважаемой и любимой
среди учащихся. Материнская ласка, понимание юношеских сердец характерно для Жанны Устиновны. Поэтому на вечере и было сказано о ней много хорошего.

Теория и практика – предметы неразделимые. Одно дело, когда изучаешь
предмет по книге, и совсем другое, когда видишь всѐ наяву, когда прикасаешься к нему своими руками. «Смелее, смелее подходите к трактору, настойчивее изучайте машину, умейте слышать еѐ сердце, - советуют своим учащимся мастера производственного обучения Николай Викторович Турло, Антон
Семѐнович Курцевич, Константин Витальевич Гедроец. Много времени задерживаются они со своими воспитанниками около сельхозмашин, дают отличные навыки практической работы.
О этих и других лучших работниках училища много тѐплых и благодарных
слов было высказано на вечере. Некоторым из них были заданы вопросы: « В
чѐм смысл, в чѐм радость жизни и труда вашего?». В ответ прозвучало следующее: «В воспитании молодѐжи, в славных делах их рук трудолюбивых»
Хорошее впечатление, приятное волнение овладело всех присутствующих.
Тем более, что каждому виновнику торжества посвящались тѐплые слова, задушевные песни.
В. Мяделич.

1983 год
До встречи на полях
В Поставском ССПТУ-2 состоялся очередной выпуск учащихся
Выступая на торжественном собрании, который был посвящѐн очередному
выпуску нового отряда хлеборобов со стен среднего сельского профессиональнотехнического училища №2 первый секретарь райкома КПБ Б.И. Гаврильчик подчеркнул, что районный комитет партии, исполком районного Совета народных
депутатов ожидают от выпускников училища активного участия в труде на полях
хозяйств района, выполнении решений партии, Продовольственной программы
страны. Большая семья пополняет сегодня отряд хлеборобов. Б.И. Гаврильчик отметил, что главное сегодня, чтобы все, кто закончил училище, стали тружениками
колхозов и совхозов, отплатили Родине за ту заботу о них, которая проявлялась о
них на протяжении трѐх лет, отдали свои знания, молодые силы земле. К сожалению, практика говорит о том, что многие из выпускников училища после окончания в поисках более лѐгких дорог, не очень желают сесть за рычаги трактора.
Сегодня комсомолец, каждый молодой человек, особенно выпускник сельского профтехучилища, должен понимать, что на него возлагаются большие и ответственные задачи, то от него ожидают настоящих дел. Труд хлебороба самый почѐтный и нужный стране. Для тружеников сельского хозяйства предусмотрены
большие льготы. Имеют их и выпускники училища. Им необходимо брать пример, учиться у старших товарищей, перенимать у них навыки, умение ценить и
любить хлеборобское дело, беречь родную землю.
Поставщина – район нелѐгкий для выращивания хлеба. Молодых механизаторов ожидают многие трудности. Но и без них невозможно начало любого дела. Но
настойчивость, преданность выбранной профессии обязательно принесут успех.
Об этом свидетельствует практика учащихся училища в хозяйствах района, об
этом свидетельствует жизненный опыт бывших выпускников, которые стали признанными мастерами своего дела, передовиками производства, руководителями
хозяйств.
В заключение Б.И. Гаврильчик пожелал выпускникам училища успехов в работе, счастья в жизни, высказал уверенность, впереди встречи с ними на колхозных и совхозных полях.
…120 юношей и девушек сегодня ССПТУ-2 по специальностям трактористмашинист широкого профиля и механизатор животноводческих ферм. Вместе со
свидетельством хлебороба выпускники получили и среднее образование. 19 лучших юношей стали специалистами второго класса. Выпускные квалификационные экзамены показали хорошую подготовку учащихся, прочные знания, высокую профессиональную подготовку. Пять выпускников стали отличниками. Мы
вели разговор с Валентиной Драгун, Анной Драгун, Павлом Соколовым, Юрием
Девгутем, Дмитрием Бондаренко. Можно было понять взволнованность юношей и
девушек. Они покидали стены училища, которое стало родным за эти три года, в
котором нашли настоящих друзей. В интервью выпускники выказали благодарность преподавателям и мастерам З.Н. Левицкой, Ф.Л. Овсюку, А.А. Рогальскому,
Н.Г. Шилѐнок, другим преподавателям, которые на протяжении трѐх лет давали
не только необходимые знания, но и находить настоящие ценности в жизни, свой

дальнейший путь. Интересной была не только учѐба, в общежитии организовывались вечера отдыха, дискотека.
«Хорошо жилось нам здесь, многое мы познали, подготовлены к самостоятельному труду. Желаем следующему поколению учащихся также познать то, что
мы познали, достигнуть ещѐ большего в учѐбе», - такое общее пожелание выпускников.
Торжественный вечер, посвящѐнный очередному выпуску учащихся, открыла
заместитель директора по воспитательной работе В.Н. Бучель. Выступили директор училища Э.С. Жаврид, инспектор областного комитета по профтехобразованию И.Е. Юдин, депутат Верховного Совета СССР, механизатор колхоза «Знамя
победы» В.Н. Деревянко, секретарь парткома совхоза «Поставский» В.И.Черенко,
главный зоотехник колхоза имени Осиненко М.И. Дюшко. Они поздравили выпускников с окончанием их учѐбы, пожелали успехов в их самостоятельной работе в сельскохозяйственном производстве.
В последнее время подготовка специалистов в ССПТУ-2 приобретает новый
уровень, здесь стремятся приблизить занятия по теории и непосредственный труд
на полях, продуктивно использовать производственную практику учащихся в хозяйствах района не только для приобретения ими необходимых навыков, но и для
воспитания как хлеборобов, хозяев земли.
Выступая на торжестве механизатор колхоза «Знамя победы», депутат Верховного Совета СССР В.Н. Деревянко сказал, что ему, бывшему выпускнику училища, очень приятно сегодня поздравить и практикантов, которые работали в
колхозе «Знамя победы», показали хорошую подготовку, высоко держали гордость молодых механизаторов. И ему, и старейшему труженику колхоза И.И. Болошко очень приятно было видеть старание ребят, их умение. В.М. Деревянко
вручил выпускникам Александру Райчѐнку и Сергею Володичеву премии хозяйства.
Также закончилось и выступление зоотехника колхоза имени Осиненко М.И.
Дюшко. Она поблагодарила выпускниц, бывших практиканток Анну Драгун, Валентину Жукову за их добросовестный труд в колхозе. На нелѐгком участке пришлось проходить практику девчатам, в контрольном коровнике. Они успешно
справились с доведенными задачами, оправдали звание будущих животноводов.
Об это говорит и то уважение, которое завоевали девчата у тружеников фермы. В
этом же колхозе проходил производственную практику Валентин Клянцевич.
Отец Валентина, механизатор, скоро идѐт на пенсию. И очень радостно, что ему
есть кому передать технику, есть кому доверить вахту на хлебном поле.
В завершение торжества заместитель директора училища А.А. Деревянко зачитал последний приказ учебного года. Выпускникам были вручены свидетельства, лучшим из них – Почѐтные грамоты. Вместе с официальными документами
юноши и девушки получили и напутствия партийной и комсомольской организаций училища, в которых выказывается надежда, что молодые хлеборобы оправдают высокое доверие старших товарищей, найдут своѐ место в рядах сельских
тружеников, продолжат славные традиции отцов.
А. Кастень.
Газета «Звязда», 16 лiпеня 1983 г.

Цену труда познавая
Эти юноши решили стать механизаторами. И чтобы осуществить свою мечту, пришли, закончив восьмилетку, в Поставское сельское профессиональнотехническое училище. Нынешний учебный год для них первый в стенах
ССПТВ-165. Но есть хорошая и полезная традиция – сентябрьские дни учащиеся проводят не в учебных кабинетах и мастерских, а на совхозных и колхозных
полях, собирая урожай, узнавая цену труда.
Вот и юноши с 34-ой группы, где мастер Шубелько Борис Иосифович, вышли на картофельные поля колхоза имени Мичурина. И сразу разгорелось между ними соревнование. Сергей Лукашевич и Алексей Протас – лидеры с первого дня. 143, 154, 157 вѐдер набирает каждый из них ежедневно. А денежный чек
за первое место – два рубля. Уже несколько их имеют Саша и Сергей. Работают
ребята – радостно смотреть. И не только Лукашевич, Протас, но и Лещик, Костюк, Романович и многие-многие другие. Вся группа старается. Например,
четвѐртого сентября 13,5 тонн картошки накопали, пятого – 18 тонн. День за
днѐм показатели возрастают.
- Молодцы ребята, стараются, не ленятся – рассказывает заместитель директора ССПТВ-165 по воспитательной работе Валентина Николаевна Бучель, - но
и от организации много зависит. Накануне работ перед учащимися выступили
председатель правления колхоза, экономист, познакомили с нормами, расценками, премиальной доплатой. Сейчас каждое утро ожидают распаханные борозды, транспорт на отвозку клубней.
И в самом училище серьѐзно подошли к этому делу. Много групп и в других
хозяйствах работают на уборке урожая. Работа каждой под контролем. Результаты ежедневно отражаются на экране социалистического соревнования, «молнии» прославляют лучших.
Ф. Касаткина.
Газета «Звязда», верасень 1984 год.

1984 год
Жди встречи, деревня!
Твои дороги, выпускник.
В это весеннее время, когда скоро в школах пройдут экзамены и бывшие
воспитанники покинут стены школы, в районе стало традиционным проводить
слѐты выпускников, которые изъявили желание приобрести профессии, необходимые деревне. Всѐ более целенаправленно ведѐтся в школах района профориентационная работа среди учащихся. Своим делом считают не только учителя, но и руководство ССПТУ-2, правлении колхозов, дирекции совхозов, все,
кому небезразлично будущее сельскохозяйственного производства района. И,
как было отмечено на слѐте, прошедший год внѐс много нового в профориентационную работу. Она стала более эффективной и надѐжной.
В работе слѐта приняли участие первый секретарь райкома партии Б.И.
Гаврильчик, который выступил с речью, секретарь райкома партии Е.С. Мисуна. К выпускникам обратились первый секретарь райкома комсомола Г.П. Зеленкевич, заведующий РОНО М.М. Кишко, передовики производства, известные в районе люди: доярка колхоза имени Суворова Лилия Радионовна Зарецкая, механизатор колхоза «XXV партсъезд», член обкома комсомола Василий
Будько, первый заместитель, начальник управления сельского хозяйства
райисполкома Е.Ф. Лешкович, преподаватель Витебского ветеринарного института А.Т. Лавренова, директор ССПТУ-2 Э.С. Жаврид. Каждый из выпускников, которые присутствовали на слѐте почувствовал: их знания, руки очень
ожидают в сельском хозяйстве, на их надеются, им будет доверено важнейшее
дело – дело воплощения в жизнь Продовольственной программы страны.
Выступавшие на слѐте очень красочно, на примерах показали, как изменились условия труда в сельском хозяйстве, вся жизнь на деревне. Сегодня в
хозяйствах района имеется1300 тракторов, 320 комбайнов. В районе действует
животноводческий комплекс в колхозе «Дружба» с технологией промышленного типа. Возводятся комплексы в колхозе «Знамя победы», совхозе имени
Ленина. В этом году на деревне будет построено 150 квартир.
Эти цифры возможно и не впечатлили выпускников школ, но до конца,
возможно, не были осмыслены. Но очень близким был для них рассказ о тех
льготах, которые они получат при поступлении в сельские профтехучилища,
сельскохозяйственные техникумы и ВУЗы.
С интересом слушали они рассказ о Поставском среднем сельском профессионально-техническом училище №2, о учѐбе, труде на полях подшефного хозяйства, интересном отдыхе своих недавних друзей по школе. В этом году в
училище будет начато обучение по двум новым специальностям: операторов
по откорму и выращиванию крупного рогатого скота и операторов машинного
доения. Вырастет материально-техническая база, вводится новая красивая
форма. А то, что учащиеся училища умеют интересно отдыхать, присутствующие увидели после слѐта во время концерта, подготовленного юношами и
девушками ССПТУ-2.
И всѐ же училище, техникум, институт – это только ступенька в сельскохозяйственную профессию. Главное начинается непосредственно на производ-

стве, когда молодой специалист приезжает в колхоз или совхоз. Будет немало
трудностей, будут ошибки, но настойчивым, по-настоящему преданным своему делу по плечу будет многое.
Горячо аплодировали выпускники, когда механизатор колхоза «XXV
партсъезд» Василий Будько от имени молодых хлеборобов района вручил каравай первому секретарю райкома партии Б.И. Гаврильчику. Многие из них,
наверное, мечтали увидеть в будущих символических караваях частицу и своего труда. А чтобы мечты осуществились, юноши и девушки уже сегодня
должны чувствовать свою ответственность за выбранное дело, быть верными
земле.
Ещѐ одной отличительной чертой сегодняшнего времени является то, что
району нужны не только специалисты чисто сельскохозяйственного профиля.
Нужны учителя, культработники, продавцы, работники службы быта, медики,
люди разных специальностей. Только с помощью их знаний, их трудолюбия и
преданности делу можно сделать жизнь на деревне таким, каким требует время.
Выступившие на слѐте выпускники Сергей Устимов (СШ №2), Валентина
Петкевич (Апидомская ВШ), Владимир Романович (ССПТУ-2) заверили, что
нынешние выпускники школ района приложат все силы для того, чтобы
оправдать возложенные на них надежды, будут верны традициям отцов, родной земле.
В конце слѐта руководители колхозов и совхозов района вручили большой
группе выпускников направления на учѐбу в сельскохозяйственные учебные
заведения. Вручены путѐвки РК ЛКСМБ для поступления в ССПТУ-2.
Участники слѐта возложили гирлянды к памятникам В.И. Ленину и погибшим воинам.
А. Кастень.
Газета «Звязда», 31 сакавiка 1984 г.

В Поставском ССПТУ-2
Идѐт распределение
Весна – важный период в жизни выпускников училища. В это время они получают распределение в колхозы и совхозы района для прохождения последней
производственной практики. А после практики останутся работать в этом хозяйстве.
С волнением заслушивают юноши и девушки решение комиссии. Но для
большинства места направления известны: они учились вССПТУ-2 по путѐвках
родных хозяйств. Возвратятся в колхоз имени Калинина Роман Амбразевич,
Геннадий Свилель, Станислав Скипор, Валерьян Лекаревич, которые три года
назад приехали отсюда в училище. Сейчас они специалисты.
Первые экзамены
У выпускников училища, которые поступили сюда после 10 классов, первые
экзамены. Сданы они по дисциплинам: трактора, сельхозмашины. И сданы
очень успешно. Более 30 процентов учащиеся первой группы, например, выдержали их на «отлично».
Определены победители
Недавно в училище проведены конкурсы профессионального мастерства. За
звание лучших боролись будущие механизаторы, водители, овощеводы, лаборанты химико-бактериологического анализа. Победителями вышли группы, где
мастерами Б.И. Шубелько и Н.Г. Шилѐнок.
А для девушек в рамках вышеназванных был организован и ещѐ один конкурс – кулинарии. Они будущие хозяйки.
Расти талантам
Смотр художественной самодеятельности групп, посвящѐнный 40-летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, завершѐн в училище. Он выявил много способных и талантливых самодеятельных артистов.
Призовые места в смотре заняли группы во главе которых мастера Н.С. Конищева, Т.В. Власова, А.А. Рогальский, В.С. Гумовский.
Лучшие спортсмены
Дружат со спортом учащиеся училища. Есть среди них юноши и девушки,
которые добиваются действительно отличных успехов. Это штангисты Виктор
Протас и Александр Маковский, волейболисты Пѐтр Мороз, Валентин Драбович, Сергей Ладус. На областной спартакиаде по шахматам И. Белковский и И.
Бобрович заняли пятое место.

1989 год
Конкурс назвал сильнейших
Лучшие по профессии
Каждую весну в трудовые коллективы района приходит пополнение с числа выпускников нашего профессионально-технического училища. Как зарекомендуют они себя, насколько готовы к самостоятельному труду – на этот вопрос ответит жизнь, сами молодые хлеборобы. Понятно одно, в стенах училища мы стремимся дать прочные теоретические и практические знания. Одной из форм повышения профессионального мастерства являются на лучшего
рабочего по профессии. Вот и недавно такой конкурс проведѐн в училище.
Цель его: повысить интерес учащихся к технике и изучаемой специальности,
познакомить их с передовыми методами и приѐмами труда, выявить лучших
индивидуальных и коллективных участников конкурса. Учащиеся четырѐх
групп: 55 и 56, 61 и 62 приняли участие в соревнованиях. Занимаются ребята
на первом и втором курсах. Казалось, какое там мастерство могут показать,
хотя бы трактор хорошо водили. Но юноши переубедили, что не случайно им
оказали доверие представлять свои группы. На сегодняшний день они являются сильнейшими.
На колѐсных тракторах типа МТЗ-80/82 лидировал Владимир Жук. Он
лучше всех выполнил конкурсные требования и заслужено признан сильнейшим. В числе призѐров Александр Черенко, Андрей Дисько, Олег Субоч. Они
также показали хорошие итоги. Среди учащихся, которые работали на гусеничных тракторах ДТ-75, высшее мастерство продемонстрировал Виктор Голубовский. Следующие места заняли Игорь Хаткевич, Виктор Кулаковский,
Леонид Жавнерук. Без преувеличения скажу, что несмотря на молодость, все
они делают уверенные шаги по овладению секретами механизаторской профессии. Впереди для кого ещѐ год, для кого два года учѐбы. Хочется верить,
что ребята ещѐ больше овладеют всеми приѐмами работы, станут настоящими
пахарями, пропагандистами механизаторской профессии, так как современному сельскому хозяйству так нужны знающие, ответственные люди.
В целом нужно отметить подготовку конкурсантов группы №61. Еѐ представители заняли одно первое, одно второе и одно третье места, в общем зачѐте стали сильнейшими. Группе вручѐн переходной кубок училища. Их успех
по праву разделяет мастер производственного обучения Ковзан В.С.
Не стыдно за своих воспитанников и мастерам В.А. Боровко, Ч.В. Жуку,
М.И. Апанасику, Ч.М. Граблевскому. Навыки, приѐмы работы победителей
конкурса необходимо распространять среди других учащихся, всех, кто готовится стать хозяином в поле.
Н.И. Линич,
старший мастер СПТУ-165.
Газета «Звязда», 13 мая 1989г.

На снимке: пройдѐт несколько минут и за работу.

1997 год
Помогли делом
Не секрет, что в сельском хозяйстве на сегодняшний день молодые, умелые
руки нужны как нигде. Практика многих лет показывает, что Поставское ПТУ165 готовит для сельскохозяйственного производства квалифицированные
кадры. Многие выпускники училища сегодня являются передовиками производства, добросовестно работают в хозяйствах района. Они успевают много
сделать ещѐ до того, как закончить училище. Если сознательно выбираешь себе профессию сельскохозяйственного профиля, то невозможно остаться в стороне от ежедневных хлеборобских проблем и в период учѐбы. Осенью у хлеборобов одна задача – убрать урожай. И существенную помощь им в этом с
года в год оказывают учащиеся ПТУ-165.
Вот и в этом году смогли юноши и девушки с училища многое сделать на
полях района. Всего на уборке сельскохозяйственных культур работало 13 отрядов. Учащиеся за всѐ время, когда они помогали колхозам и совхозам, накопали 639,5 тонн картошки, убрали 442,7 тонн свеклы, подняли льнотресту на
294,6 гектарах. Самостоятельно отсортировали и сдали 75 тонн льнотресты. А
ещѐ убрали 38 тонн яблок.
На уборке урожая-97 отработано 4862 человека-дня. Общий заработок
учащихся на сельхозработах составил 136328000 рублей.
Наилучших производственных показателей среди сельхозотрядов училища
достиг отряд «Юность», точнее говоря, 111 группа. Учащиеся отработали 461
человеко-день, общий заработок группы составил более 20 миллионов. А
наилучших итогов достигли И. Кабайло, И. Цветков, А. Василевич.
Отряд «Надежда» нам, журналистам, повезло увидеть в работе в колхозе
«Победа» на уборке картошки. Во время уборки учащиеся 115 и 108 групп, с
которых состоял отряд, постоянно были в числе лидеров. А всего с таким желанием отряд «Надежда» отработал 418 человеко-дней. Лучшие в отряде Т.
Грачаник, В. Карнилович, М. Дорошевич, Л. Станкевич, С. Адамович, Л. Буторина.
Самые высокие итоги в работе отряда «Рабочая смена» показали Б. Зеленкевич, Г. Косаревский, Г. Квятковский. А всего отряд отработал на уборке
урожая 424 человека-дня.
Значительную помощь оказали колхозам и совхозам района и другие сельскохозяйственные отряды ПТУ-165. Итоги общей работы этих отрядов неплохие, в каждом из них свои лидеры, передовики. За хороший труд отмечены в
училище отмечены учащиеся Н. Свиридович, В. Романчук, Ж. Авин, Л. Стасючѐнок, Н. Иванову и многих других. Кстати, большинство из них были не
только лучшими в работе, но являются сегодня и лучшими в учѐбе. В последние дни училище живѐт в своѐм обычном ритме: идѐт учѐба. Сегодня настоящему специалисту сельского хозяйства нужны не только практические навыки, но и глубокие теоретические знания. И то, и другое училище юношам и девушкам даѐт.
А самое главное, наверное, в том, что учащиеся и преподаватели училища
не остаются в стороне от постоянных проблем хлеборобов. Вот и в ноябре не-

сколько групп, почти 120 человек выезжали ежедневно в колхоз «Прогресс»,
где помогали убирать лѐн. Так что осень для училища по-настоящему была
трудовая. Сделано полезной и необходимой работы немало. За эту серьѐзную
помощь, за хорошую работу и благодарны сегодня труженики сельского зозяйства юношам и девушкам с ПТУ-165. А если так , то можно считать, что
завтрашний праздник – День работников сельского хозяйства – это и их, учащихся, праздник также. Они заслужили такое право.
М. Серѐжкин.
Газета «Пастаускi край», 15 лiстапада 1997 года.

2010 год
Что пишут о нашем училище
«Я и моя семья» (глазами детей)
Уже второй год наш педколлектив работает над осуществлением авторской
программы воспитательной работы «Формирование гражданских отношений в
своей семье» (автор В. Н. Бучель). Летом на базе нашего ПТУ состоялся областной
семинар заместителей директоров по воспитательной работе, где два дня широко и
всесторонне обсуждался вопрос семейного воспитания. Наши преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели поделились опытом работы, показали интересные мероприятия: воспитательный час «Моя родословная», заседание
клубов в общежитии «Спадчына» и «Мой родовод». Каждая учебная группа выпустила газету «Я и моя семья», где были размещены выдержки из сочинений учащихся первого курса о своей семье.
Я также предложила своим первокурсникам эту тему. Проверяла работы, читала строчки из сочинений, и такие разные впечатления возникли. Вот, например, как
не радоваться за Павла Х., который пишет: «Я люблю музыку, книги, друзей. Но
моя самая большая любовь – это моя семья: мама, отец, два брата. Я так люблю и
горжусь своей мамой. Она научила нас, своих детей, дружно работать, уважать
старших и друг друга. Для меня нет ничего дороже за Маму. Я люблю и уважаю
своего отца. Он меня всегда выслушает и даст хороший совет. Он многому научил
меня в детстве и сейчас и продолжает учить всему, что умеет сам. Благодарен своим старшим братьям за подсказки, советы. Мне нравится, когда вся семья вместе.
Тогда так хорошо! Самые любимые праздники – Новый год и день рождения мамы. Мы, четверо мужчин, поздравляем самую родную нашу женщину. Теперь, когда я учусь в ПТВ, с нетерпением ожидаю пятницу, чтобы поехать домой и встретить самых близких и дорогих людей»
Прекрасные слова написаны человеком, который счастлив в своей семье. Светло на душе потому, что это не единственное сочинение, где мальчишки и девчонки
делятся своей радостью.
Каждому хочется быть счастливым в семье. Но нередко отношения между родителями складываются не так, как хотелось бы детям. Вот, например, следующая
цитата: «Мы с братом чем можем помогаем родителям и понимаем, что всѐ же они
помогают нам больше. А когда подрастѐм, постараемся быть во всѐм им сменой. К
сожалению, мой отец выпивает. А мама этого не любит. Нередко возникают ссоры.
Тогда мы с братом стараемся их примирить. Но всѐ равно я люблю свою семью,
так как и меня там любят».
Крик наболевшей детской души. Поэтому и старается наш коллектив дойти до
каждого учащегося, а через него – до каждой семьи, чтобы помочь понять, что она
– главный фактор воспитания настоящего семьянина. Стараемся лишний раз
напомнить народную мудрость: «Как ты будешь относиться к родителям и родным, так к тебе будут относиться твои дети»
М. Можейко
заместитель директора по
воспитательной работе ПТУ-165.
Газета «Поставский край», 4января 2000 года

От ремесленного училища – к профессионально-техническому
колледжу

Рабочая встреча руководства Поставского колледжа: директор Николай
Николаевич Лысѐнок (в центре справа), заместители директора Николай Георгиевич Будько, Мария Владимировна Можейко, Виктор Дмитриевич Филипенков, Александр Иванович Ромель, Наталья Александровна Шилько (слева
направо)

Доказала свою жизнедеятельность
1 сентября 1955 года приказом Белорусского республиканского управления
трудовых ресурсов в Поставах было открыто ремесленное училище №2 по механизации сельского хозяйства. По направлению машинно-тракторных станций,
совхозов, колхозов и по личным заявлениям для подготовки трактористов с 6месячным сроком обучения в него было зачислено 150 человек с двенадцати районов Беларуси: Поставского, Дисненского, Воложинского, Шарковщинского, Родошковичского, Мядельского, Шкловского, Глубокского, Сморгонского, Плисского, Докшицкого, Миорского. Такая широкая география представительства первых учащихся свидетельствовала о широком развѐртывании работ по подъѐму
сельского хозяйства, освоении целинных земель. Для выполнения этих важнейших задач нужны были квалифицированные трактористы, комбайнеры, шофѐры.

Кузницей подготовки таких кадров для западных районов Беларуси и стало
Поставское училище. Пережив за полвека ряд реорганизаций и изменений, учреждение убедительно доказало свою способность успешно решать поставленные
перед ним задачи, которые менялись в соответствии с требованиями народного
хозяйства, с изменениями в социально-экономическом положении страны.
Только за первые пять лет было подготовлено 1590 специалистов массовых
профессий. Значительное большинство выпускников этих лет, получив специальности тракториста-машиниста широкого профиля, механика-комбайнѐра и шофѐра 3-го класса, были направлены на освоение целинных земель Казахстана. Всѐ
это время коллектив возглавлял бывший военный офицер, фронтовик, уроженец
Москвы Николай Александрович Комисаров. Именно под его руководством инженерно-педагогические работники на существующей базе наладили учебнопроизводственный процесс, заложили основу для дальнейшей работы.
В 1962 году учебное учреждение было переименовано в СПТВ №2, а с 1979
приобрело статус среднего профессионально-технического училища. На протяжении 21 года его неизменно возглавлял Э.С. Жаврид. С периодом руководства Эдуарда Степановича связаны большие изменения по укреплению учебной, материально-технической базы, культурно-бытовых условий учащихся. В тот период в
стране последовательно осуществлялся курс, направленный на совершенствование и укрепление системы профессионально-технического образования. Училище
получило новый учебный корпус со спортивным залом, общежитие на 395 мест.
Силами преподавателей, мастеров и учащихся были возведены корпуса №3 и №5,
клуб на 350 мест. Всѐ это способствовало совершенствованию учебного процесса,
развитию интересов и способностей молодѐжи. Широкое распространение получили конкурсы профессионального мастерства, смотры художественной самодеятельности, спортивно-секционная работа. Под руководством Э.С. Жаврида инженерно-педагогический коллектив подготовил более 10000 специалистов.
В дальнейшем в ПТУ-165, в то время его уже возглавлял А.А Деревянко, выпускники школ получали следующие специальности: тракторист-машинист, слесарь-ремонтник, электромонтѐр, водитель автомобиля, электросварщик, повар,
швея, плодоовощевод, оператор машинного доения, лаборант, продавец. В период
с 1989 по 1998 год эти профессии приобрели 2036 выпускников.
Восхождение на новый уровень обучения связан с приданием училищу статуса
государственного лицея, а затем государственного профессиональнотехнического колледжа сельскохозяйственного производства. В период с 1998 по
2005 год его возглавлял Пѐтр Леонидович Курто.
Как и пятьдесят лет назад, только с учѐтом требований времени, нужд общества и государства, наш коллектив и сегодня занимается подготовкой квалифицированных специалистов. Колледж является опорным и работает над целевой программой по разработке и реализации комплексного и методического обеспечения
производственного обучения по специальности «Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ», а также над переходом от авторской программы к авторской системе воспитания под названием «Формирование гражданских отношений в своей семье». Проводим республиканский эксперимент по теме «Апробация эффективности модели подготовки специалистов со средним специальным
образованием экономического профиля в условиях профессионально-

технического колледжа сельскохозяйственного производства». Результативным
является сотрудничество с Белорусским аграрно-техническим университетом, Белорусской государственной сельскохозяйственной академией, Лужеснянским аграрно-техническим, Пинским индустриально-педагогическим и Городокским аграрно-техническим колледжами. Многие наши выпускники закончили и сейчас
учатся в этих учебных заведениях.
Мы гордимся, что в своѐ время училище было первой ступенькой к дальнейшей учебе и умелого руководства для Героя Социалистического Труда, председателя СВК «Новосѐлки-Лучай» А.А. Володьки, председателя СВК «Голубые озѐра»
В.В. Адамчика, недавнего директора училища, сейчас первого заместителя председателя райисполкома, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия П.Л. Курто. В сельскохозяйственных кооперативах и на других участках
агропромышленного комплекса Поставщины работают сотни механизаторов, водителей, ремонтников и других специалистов, которые в своѐ время также закончили училище. Это люди и со стажем, и совсем молодые труженики, как, например, комбайнеры и водители СВК «Комайский» - участники республиканского
праздника «Дожинки» в 2002-2005 годах.
Решать поставленные перед колледжем задачи помогают созданная материально-техническая база, учебное хозяйство, грамотные и ответственные специалисты, инженерно-педагогические работники. Коллектив гордится заместителями
директора В.Д. Филипенковым, Н.А. Шилько, М.В. Можейко, преподавателями
высшей категории Ч.С. Шидловским, Д.В. Михасѐнком, Т.А. Кондратьевой, мастерами производственного обучения первой категории А.Б. Масловской, А.Т.
Можейком, педагогом-психологом Е.К. Дубовик и многими другими.
Каждый год наша семья пополняется молодыми специалистами, которые с желанием, с инициативой берутся за дело. В их числе Е.Д. Синяк, Н.В. Козлова, А.В.
Апанасевич, Д.Ф. Шилей, Ю.В. Шилѐнок, А.С. Пашкевич, Н.С. Архипова.
Мы помним о тех, кого уже нет с нами. Особенная наша благодарность тем ветеранам, кто на сегодняшний день не рвѐт связей с коллективом. Это благодаря
им мы за полвека прошли путь от ремесленного училища к профессиональнотехническому колледжу и с оптимизмом смотрим в будущее. Я уверен, что золотой юбилей станет отсчѐтом новых добрых дел коллектива.
Н.Н. Лысѐнок,
директор Поставского колледжа.
Газета «Поставский край», 2 ноября 2005 года.

Поздравляем!
За многолетний плодотворный труд в системе профессионально- технического образования награждены:
Нагрудным знаком Министерства образования Республики Беларусь «Отличник образования» - Шилько Наталья Александровна, заместитель директора по учебной работе;
Почѐтной грамотой Министерства образования Республики Беларусь –
Будько Николай Георгиевич, заместитель директора по производственному
обучению;
Грамотой Министерства образования Республики Беларусь – Можейко
Мария Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

---------------------За многолетний плодотворный труд по профессионально-техническому образованию подрастающего поколения и в связи с 50-летием со дня образования Поставского государственного профессионально-технического колледжа сельскохозяйственного производства Почѐтными грамотами районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов награждены:
Будько Николай Георгиевич, заместитель директора по производственному
обучению;
Ковалѐва Нина Францевна, преподаватель;
Можейко Мария Владимировна, заместитель директора по учебно- воспитательной работе;
Перковская Нели Чеславовна, мастер;
Романовская Ядвига Ивановна, главный бухгалтер;
Симанько Иона Александровна, заведующая столовой;
Скридлевская Наталья Станиславовна, техник по эксплуатации строений;
Филипенков Виктор Дмитриевич, заместитель директора по учебнопроизводственной работе;
Шилько Наталья Александровна, заместитель директора по учебной работе;
Шилѐнок Наталья Григорьевна, заведующая общежитием.

Поздравляем!
За плодотворный труд в системе профессионально-технического образования
и в связи с 50-летием со дня образования колледжа Почѐтными грамотами
управления образования Витебского областного исполнительного комитета
награждены:
Базелева Галина Васильевна, преподаватель;
Гинько Иван Эдмундович,мастер производственного обучения;
Жук Геннадий Чеславович, мастер;
Кузмич Адам Чеславович, мастер;
Лысѐнок Николай Николаевич, директор;
Лятоха Наталья Юрьевна, преподаватель;
Масловская Анна Брониславовна, мастер;
Ромель Александр Иванович, заместитель директора по административнохозяйственной работе;
Сильванович Галина Георгиевна, преподаватель;
Терпилко Ирина Евдокимовна, заместитель главного бухгалтера.

------------------------------За многолетний добросовестный труд в системе подготовки кадров для села,
активное участие в оказании помощи сельхоз- предприятиям на уборке урожая и
в связи с 50-летием со дня образования Поставского колледжа Почѐтными грамотами управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома
награждены:
Будько Александр Эвстафьевич, мастер;
Валетко Владимир Викторович, мастер;
Ворсо Таиса Игнатьевна, мастер;
Гапон Станислав Станиславович, мастер;
Граблевский Генрих Мечиславович, мастер;
Козлова Екатерина Анатольевна, мастер;
Казакевич Светлана Вадимовна, бухгалтер по учебному хозяйству;
Литвинович Антон Леонидович, мастер;
Можейко Алик Тимофеевич, мастер;
Мачанская Арина Гурьевна, куратор;
Рудинская Жанна Юльяновна, мастер;
Сидорович Станислав Викторович, мастер.

Цифры и факты:
ПРОФТЕХКОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ – ЭТО:
…28 преподавателей, 40 мастеров производственного обучения, 1 педагогпсихолог, 1 социальный педагог, 1 методист, 3 воспитателя, 1 руководитель физической культуры. 3 педагога награждены знаками «Отличник профессиональнотехнического образования» и «Отличник образования Республики Беларусь»;
…11 кабинетов по общеобразовательным и 14 – по специальным дисциплинам, 10 лабораторий, 6 мастерских, 2 пункта технического обслуживания, автодром, трактородром, 2 спортивных зала, стадион, 2 актовых зала, библиотека,
столовая на 100 мест, общежитие на 288 мест;
…25 автомобилей, 24 трактора, 2 зерноуборочных комбайна, 2 спецкомбайна,
55 единиц сельскохозяйственной техники, 51 единица учебно-производственного
оборудования;
…учебное хозяйство площадью 300 гектаров, где учащиеся вместе с мастерами выращивают зерновые культуры, овощи, которой обеспечивается столовая
колледжа. А часть продукции реализовывается;
576 учащихся получают следующе квалификации: слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист, водитель автомобиля, электромонтѐр по ремонту и обслуживанию оборудования, плодоовощевод, садовод, повар, продавец продовольственных товаров, Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, оператор машинного доения,
секретарь-машинистка, бухгалтер;
…органы ученического самоуправления: старостат; советы общежития, профилактики, клуба, физкультуры; первичная организация БРСМ;
…коллективы художественной самодеятельности, кружки технического творчества, декоративно-прикладного искусства, спортивный, выставки, экспозиции,
лектории, творческие объединения, клубы по интересам.

В ПОИСКЕ НОВОГО, ПЕРЕДОВОГО, ПРОГРЕССИВНОГО
4 ноября в Поставах состоялось торжественное собрание, посвящѐнное 50летию со дня образования Поставского профессионально-технического колледжа сельскохозяйственного производства. По этому случаю юбиляров поздравили начальник управления образования Витебского облисполкома И.А.
Щурок, инспектор по профтехобразованию Министерства образования Республики Беларусь И.А. Чак, председатель районного Совета депутатов В.П.
Орехов, первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия П.Л. Курто, коллеги с профессионально-технических учреждений Витебска, Орши, Глубокого, Городка,
Новолукомля, представители трудовых коллективов и общественности Поставщины.
В приветствии министра образования страны А.М. Радькова, адресованном
коллективу колледжа, в частности, говорится: «Для коллектива, в котором подготовлено более чем 18 тысяч специалистов массовых профессий, характерны целенаправленность, творческий подход к делу, поиск и освоение всего нового, передового и прогрессивного. Благодаря этому обеспечивается успешное освоение
разнообразных образовательных программ, что расширяет возможности молодѐжи в получении образования и более полно удовлетворяет организации квалифицированными кадрами.
О высоком качестве подготовки кадров свидетельствуют призовые места, которые заняли учащиеся и работники учебного заведения на республиканских и
областных конкурсах профессионального мастерства, фестивалях, спартакиадах,
смотрах.
Высокая квалификация педагогических работников способствует тому, что
колледж является примером эффективной работы по дальнейшему совершенствованию подготовки квалифицированных кадров, воспитании учащихся».
В приветственном адресе от имени Министерства образования Республики Беларусь А.М. Радьков пожелал инженерно-педагогическим работникам и учащимся крепкого здоровья, счастья, успехов в сложной и высокородной работе.
То, что она действительно высокородная и результативная, присутствующие
на празднике узнали из выступления директора колледжа Н.Н. Лысѐнка. Он рассказал об основных этапах и достижениях, которые прошло учебное заведение от
ремесленного училища механизации к государственному профессиональнотехническому колледжу.
Особенные слова благодарности были адресованы ветеранам. Благодаря их
знаниям, профессиональному мастерству стало возможным всѐ то, что сегодня
имеет колледж. Взволнованными и радостными чувствовали себя Э.С. Жаврид,
А.А. Деревянко, В.Н. Бучель, Н.В. и Н.А. Турлы, И.Б. Шаробайко, Т.Ф. Иванова,
Т.А. Кубрякова, М.И. Атрахимович, К.В. Гедроец, А.М.Даниленко, С.Н. Степанова, Т.К. Циунель, Л.Л. Латышенок и другие бывшие инженерно-педагогические
работники учебного заведения.
Их дело в надѐжных руках. Сегодня с гордостью выполняют свои профессиональные обязанности педагоги, мастера, кураторы. Высшей награды Министер-

ства образования – нагрудного знака «Отличник образования» - удостоена заместитель директора по учебной работе Н.А. Шилько. Почѐтной грамотой и грамотой Министерства образования награждены заместители директора Н.Г. Будько и
М.В. Можейко. Многим работникам были вручены Почѐтные грамоты областного
управления образования, районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов, управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.
С особым волнением присутствующие слушали приветствие, присланное
председателем СВК «Новосѐлки-Лучай», Героя Социалистического Труда А.А.
Володьком. Он – единственный из тех, кто в 60-е годы учился в училище и по сегодняшний день сохранил лучшие воспоминания о мастерах и педагогах. Трогательная получилась встреча с полочанином П.В. Казаровцем, который в числе
первых в 1955 году окончил шестимесячные курсы ремесленного училища, и, получив свидетельство тракториста, поехал на освоение целинных земель. На торжестве вспомнили фамилии известных на Поставщине хлеборобов, представителей других профессий. И это не случайно, так как выпускники – особенная гордость педагогического коллектива.
Учебному заведению, второму по численности в области среди училищ и лицеев, придан высокий статус колледжа. Эксперимент по подготовке специалистов
со средним специальным образованием даѐт хороший эффект. Уже в этом году 13
выпускников-бухгалтеров пополнили семью специалистов сельскохозяйственных
кооперативов Поставщины. Не исключено, что в стенах учебного заведения будут
готовить и своих агрономов, инженеров. Для этого укрепляется материальнотехническая база, коллектив пополняется молодыми педагогами и мастерами.
Пѐтр Курилович.
Газета «Поставский край», 12 ноября 2005 года.

На снимке: ветераны профессионального образования: Л.Л.Латышѐнок, В.Н.
Бучель, Е.В. Лаврова, К.В. Гедроец, Э.С. Жаврид, С.Н. Степанова, Л.Н. Сикоро.

На снимке: П.В. Казаровец – первый выпускник РУ-2.

На снимке: начальник управления образования Витебского облисполкома
И.А. Щурок беседует с ветеранами труда Н.В. и Н.А. Турло.

На снимке: на сцене – будущая смена

Успехов и счастья
От имени ветеранов досылаем сердечное поздравление всему инженернопедагогическому коллективу, трудовому коллективу и учащимся колледжа с 50летием учебного заведения. Желаем осуществления всех творческих замыслов в
деле подготовки квалифицированных кадров для нашего района, новых творческих успехов, взаимопонимания и сотрудничества между преподавателями, мастерами и учащимися.
Дорогие учащиеся! Всесторонне овладевайте теоретическими и практическими умениями и навыками. Помните, что XXI век требует от молодѐжи новых
знаний, новых технологий, новых подходов к человеческим ценностям. Помните,
что только в труде – величество Человека. Создавайте красоту в жизни. Пусть она
навсегда поселится рядом с вами, в ваших душах и ваших семьях. Украшайте
землю садами, выращивайте цветы, создавайте вокруг себя атмосферу тепла,
солнца, доброты. Любите жизнь, делайте еѐ красивой и ценной не только для , но
и для следующих поколений. Любите и берегите нашу Землю, наше прекрасное
Отечество, созидайте во имя Отчизны. Помните: Родина у человека одна! И это
наша синеглазая Беларусь. Будьте счастливы!
Э.С. Жаврид, В.Н. Бучель от имени всех ветеранов колледжа.

2006 год
ОТ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ – К АВТОРСКОЙ СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ
В январе 1998 года Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко подписал Указ «Об основных направлениях государственной семейной политики Республики Беларусь». Главными целями еѐ являются:
- улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семьи и выполнение еѐ репродуктивной, экономической и воспитательной
функций;
- укрепление моральных основ семьи и повышение еѐ престижа в обществе путѐм роста еѐ материального благосостояния, духовного и физического здоровья взрослых и детей;
- сокращение в республике социального сиротства, обеспечение преобладающего воспитания детей-сирот и детей, которые остались без опеки родителей, в семейных условиях;
- снижение детской беспризорности и количества правонарушений среди детей и подростков.
На основании этого документа были утверждены региональные программы укрепления и развития семьи. Такую программу с учѐтом особенностей коллектива разработали и Поставском профтехколледже.

17-18 октября на базе Поставского колледжа состоялся семинар-практикум
методической секции областного учебно-методического центра профессионального образования. В заседании приняли участие заместители директоров по
воспитательной работе профессионально-технических учреждений Витебщины.
На открытии семинара-практикума выступили заместитель начальника
управления образования облисполкома С.А. Коваленко, заведующая кабинета
воспитательной работы областного учебно-методического центра А.И. Гайлова,
директор Поставского профтехколледжа Н.Н. Лысѐнок, начальник отдела идеологической работы райисполкома Г.М. Чаплинская.
Гостям был предложен ряд мероприятий по реализации авторской программы «Формирование гражданских отношений в семье». Инженерно-

педагогические работники профтехколледжа Л.В. Жук, Т.А. Собецкая, Е.К. Дубовик, И.Н. Теляк, Н.В. Козлова, Г.Г. Сильванович, А.И. Кухальская, Н.Л. Селиванова, С.С. Шамович, Л.И. Пашкевич провели мастер-классы, интегрированный урок, показали творческий портрет семьи, методику организации и проведения родительского собрания, познакомили с материалами методической
выставки. Участники семинара-практикума просмотрели видеофильм «Визитная карточка» и видео-коллаж «Время куратора», построенные на материале из
жизни коллектива.
Затем состоялся обмен мнениями по теме, которая обсуждалась. Были проведены методические консультации и «круглый стол» по актуальным проблемам создания авторских программ системы «Воспитания» в профессиональнотехнических учреждениях.
Интересными и познавательными были экскурсии по памятным местам Постав, связанных с мероприятиями, что состоялись в рамках Дня белорусской
письменности, а также посещение экотуристического комплекса «Соловьиная
роща» в СПК «Новосѐлки-Лучай».
«ВРЕМЯ ПОКАЗАЛО: МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ»
Авторская программа Поставского колледжа «Формирование гражданских отношений к семье» охватывает восемь разделов и направлений. Каждый из них важен и представляет собой систему мероприятий, которые организовывают и проводят психолог, социальный педагог, кураторы, мастера
производственного обучения, воспитатели, культорганизатор, библиотекарь, руководители кружков, секций, первичной организации ОО «БРСМ». В
своей деятельности они опираются на дирекцию колледжа и , в первую очередь, на заместителя директора по воспитательной работе Марию Владимировну Можейко. За два дня работы семинара-практикума ей, как и многим
коллегам с учебного заведения, приходилось делиться опытом, проводить показательные мероприятия.
В чѐм сущность авторской программы и переход от неѐ к авторской системе воспитания? Об этом рассказывает М.В. Можейко:
- Разрабатывая восемь лет назад авторскую систему воспитания, инженерно-педагогический коллектив колледжа исходил из того, что источником
гражданственности в семейных отношениях является моральный облик, микроклимат, культура быта, уважение к труду. Поэтому и направили свои усилия
на формирование у детей чувство родства, ответственности перед родителями,
воспитание таких моральных качеств, как уважение к людям, вообще, матери
и отцу, забота о младших и пожилых. Мы ставим своей задачей помочь молодым осознать необходимость и психолого-моральную готовность к созданию
семьи, привить умения и навыки правильных отношений в ней, воспитание детей, ведение домашнего хозяйства.
Работая над реализацией программы, стремимся использовать всѐ лучшее в
плане семейного воспитания, что накоплено в районе, в собственном коллек-

тиве. Многое используем из таких мероприятий, как чествование трудовых
династий, семейные встречи, конкурсы «Молодая семья», тематических страниц «Семья», «Закон. Человек. Общество», другие публикации в районной газете «Поставский край», областных и республиканских изданиях.
Формы работы разнообразные. Это заседания клубов, этические диспуты,
анкетирование, «круглые столы», литературно-музыкальные гостиные, дни открытых дверей, составление родословных, устные журналы, заочные путешествия по семейным альбомам и другое. В ходе работы методической секции
мы познакомили коллег с учреждений профтехобразования области с некоторым опытом. Сегодня остановлюсь только на отдельных направлениях, которые, считаю, местами недооцениваются.
Чтобы развить чувство гордости за свою семью и потомков, воспитать
уважение к родителям, дедам и прадедам, мы предлагаем учащимся первого
курса изучить и составить свою родословную.
Большинство учащихся с большой заинтересованностью относится к этой
работе, некоторые так увлекаются, что изучают своих предков в четвертомпятом поколениях. А это десятки судеб людей, временами тяжѐлых и трагических, которые открываются при составлении хронологии родственных отношений.
По итогам этой работы в группах проводится воспитательный час с приглашением родителей. Одновременно проводим выставки предметов, которые
были сделаны давно и сохранились до сегодняшних дней. Нужно видеть, как
много даѐт юношам и девушкам изучение своей родословной, сколько гордости вызывает. Большинство открывает для себя неизведанные страницы прошлого, тех, кто дал жизнь продолжателям рода.
На первом курсе стремимся больше узнать про семьи, взаимоотношения
родителей и детей, которые недавно пришли к нам на учѐбу. Это очень важно,
так как с ними работать все три года.
В колледже действует школа-практикум для родителей. О своей роли в семье дети узнают с практикумов «Я и моя семья», «Родители и дети». Многое
дают факультативные занятия, психологические тренинги, в ходе которых
воспитанники учатся познавать особенности своей психики, регулировать поведение, признавать и исправлять ошибки, контролировать чувства и переживания, руководить собой в экстремальных ситуациях.
За годы учѐбы воспитанники становятся совершеннолетними. Поэтому и
темы по семейному воспитанию, которые обсуждаем с ними, приобретают серьѐзное и глубокое содержание. Закономерно возникают вопросы «Какими мы
будем мужем и отцом, матерью и женой?», «Как решать проблемы в молодой
семье?», «Нужны ли дети и сколько их должно быть?» и другие. Становлению
личности будущего семьянина помогают такие мероприятия, как «круглые
столы», беседы «Война в судьбе моей семьи», «Семья в зеркале закона», «Экология и семья», «Алкоголизм и наследственность» и другие.
Через семью мы стараемся выходить на все аспекты воспитания, которые
затрагивают идеологию, труд, мораль, профессиональное становление личности. И если цели и основные задачи программы отработаны и осуществляются

на практике, сама жизнь вносит в неѐ коррективы и дополнения. Тем более что
в таком большом коллективе, как наш, к сожалению, не обходится без правонарушений среди учащихся. Тем не менее, осуществляя на практике намеченное, сравнивая сделанное с разработанной в Беларуси концепцией воспитания
детей и учащейся молодѐжи, мы видим, что находимся на правильном пути.
Положения авторской программы всѐ более становятся системой целого комплекса воспитательных мер, главная цель которых содействовать воспитанию
свободной, творчески развитой, социально-ориентированной личности, способной к саморазвитию и самореализации, здорового образа жизни.
Газета «Поставский край», 1 ноября 2006 год.

Прощание с колледжем
Впереди главный экзамен – жизнь
В Поставском государственном профессионально-техническом колледже сельскохозяйственного производства состоялся очередной выпуск.
Больше чем 200 юношей и девушек пополнили 18-ти тысячный отряд
специалистов нашего и соседних районов, которые были подготовлены за
50 лет существования учебного заведения.
В тот июльский день сцена клуба профтехколледжа была отдана выпускникам. Хозяевами на ней были ведущие Вероника Терлюк и Андрей Дубовик.
За годы учѐбы и время выступлений их полюбили педагоги и учащиеся. Но
особенную популярность дуэт получил после того, как команда поставчан
среди почти 30 профессионально-технических учреждений в этом году в областном конкурсе «Ясь и Янина» заняли первое место (Андрей и Вероника
исполняли главные роли).
В день прощания с колледжем, получения дипломов Вероника Терлюк и
Андрей Дубовик своей молодостью и уверенностью на протяжении всей программы как-бы зажигали зал, передавали выпускникам и всем присутствующим положительные эмоции.
- Мы гордимся нашими выпускниками, - говорила на прощание заместитель директора по учебной работе Н.А. Шилько. Гордимся тем, что учебное
заведение закончили с отличием Александр Курто, Марина Михнович, Вероника Терлюк, Татьяна Рагутенок и Татьяна Субоч. У нас лучшие водители –
Александр Курто и Евгений Вишневский, электромонтѐры – Дмитрий Совко
и Алексей Студенков, механизатор-пахарь Алексей Николаев, которые достойно представляли колледж на областных конкурсах профессионального
мастерства.
Отличная учѐба, примерное поведение, активное участие в общественной
жизни учащихся отмечены районным исполнительным комитетом. Благодарности председателя райисполкома выпускникам, которые наиболее отличились, вручила его заместитель А.Э. Кейзик. Она поздравила молодых специалистов с окончанием учѐбы и получением профессии, пожелала каждому
творческого труда, осуществления желаний. Алла Эдмундовна подчеркнула,
что впереди у выпускников главный экзамен – жизнь. С честью пройти по
ней, найти своѐ место в народном хозяйстве, создать счастливые семьи – всѐ
это зависит от самих юношей и девушек. Именно такими зарекомендовали
себя сотни, тысячи специалистов, подготовленных в стенах учебного заведения.
Один из них – Пѐтр Леонидович Курто, первый заместитель председателя
райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия.
В своѐ время он окончил Поставское профтехучилище, затем получил среднее и высшее специальное образование, работал в сельскохозяйственном
производстве, несколько лет возглавлял инженерно-педагогический коллектив учебного заведения, при нѐм он приобрѐл статус колледжа. На этот раз
Пѐтр Леонидович присутствовал на торжестве как отец, вместе с женой Алой

Николаевной чувствовал настоящую гордость за сына Александра – отличника учѐбы. Выступая, П.Л. Курто от имени всех родителей поблагодарил дирекцию, мастеров, кураторов и педагогов за всѐ хорошее, что они смогли дать
и передать своим воспитанникам. А выпускников заверил, что в аграрном
секторе района для кождого их них найдѐтся дело.
Инженерно-педагогические работники всегда стараются работать в тесном контакте с родителями учащихся. Стало хорошей и давней традицией
приглашать их на выпускной вечер. Вот и на этот раз разделили радость своих детей многие мамы и папы. Более 60 семей получили благодарственные
письма дирекции. А со сцены для них звучали музыкальные поздравления.
Вместе с дипломами 50 лучших выпускников получили почѐтные грамоты, которыми за отличную учѐбу, примерное поведение, активное участие в
общественной жизни, спортивные достижения отметила дирекция колледжа.
Многим были вручены рекомендации педагогического совета для поступления в Городокский и Марьиногорский аграрные колледжи, Витебский индустриально-педагогический колледж. И это ещѐ одно подтверждение того, что
нынешние выпускники более подготовленными вступают в самостоятельную
жизнь.
Со знаменательным событием выпускников поздравили заместители директора В.Д. Филипенков, М.В. Можейко, педагог-психолог Е.К. Дубовик,
другие работники колледжа и родители.
«Поставский край», 12 июля 2006 год.

Майстры-ветэраны
У кастрычніку 2010 года прафесiянальна-тэхнічны каледж
сельскагаспадарчай вытворчасці адзначыў сваѐ 55-годдзе. Разам з іншымі
гасцямі на ўрачыстасць было запрошана больш за 10 былых майстроў
вытворчага навучання. Многія на адным месцы адпрацавалі не адзін
дзясятак гадоў. У навучальнай установе памятаюць пра іх добрыя справы.

На здымку: майстры-ветэраны вытворчага навучання Турла М.В., Шубелька Б.I., Жывадроў I.Я ., Нядвецкi I.К., Гедроец К.В.

Калі сярод інжынерна-педагагічных работнікаў заходзіць размова пра
ветэранаў працы, то ў ліку першых называюць прозвішча Барыса Іосіфавіча
Шубелькі. У СПТВ № 2 ѐн прыйшоў у снежні 1974 года па рэкамендацыі
райкама камсамола пасля праходжання тэрміновай службы ў арміі. Назначылі
загадчыкам філіялаў па падрыхтоўцы трактарыстаў.
— У той час спецыялістаў для сельскай гаспадаркі рыхтавалі не толькі ў
вучылішчы, але і ў калгасах і саўгасах нашага і суседняга, Шаркаўшчынскага,
раѐнаў, — расказваў Барыс Іосіфавіч. — У групах займалася ад 150 да 200
чалавек. Для таго, каб на месцах на дастатковым узроўні весці навучальны
працэс, даводзілася падбіраць выкладчыкаў з ліку найбольш прафесіянальна
падрыхтаваных інжынераў і аграномаў гаспадарак, завозіць вучэбную
літаратуру, плакаты і іншыя наглядныя дапаможнікі, абмундзіраванне,
выплачваць стыпендыю. Курсанты — а яны былі рознага ўзросту — вучыліся
ахвотна, бо працаваць на тэхніцы лічылася прэстыжным. Але з кожным годам
колькасць іх змяншалася. Філіялы, выканаўшы сваю задачу, былі ліквідаваны, а
мяне ў сакавіку 1980 года перавялі на пасаду майстра вытворчага навучання. На
ѐй і працаваў да выхаду на пенсію ў 2008 годзе. Б.I. Шубелька працаваў творча,
заўсѐды праяўляў ініцыятыву. Ён узначальваў першыя ліцэйскія групы, а ўсяго
за час работы разам з іншымі майстрамі і педагогамі даў пуцѐўку ў працоўнае
жыццѐ выпускнікам дзесяці вучэбных груп з трохгадовым тэрмінам
навучання.Барыс Іосіфавіч з удзячнасцю ўспамінае ўсіх, з кім даводзілася
працаваць, вырашаць розныя праблемы. А справы ў першую чаргу ладзіліся
таму, што з кожным годам мяняліся ўмовы навучання: у класах і лабараторыях
з'яўлялася новае абсталяванне, парк папаўняўся сучаснымі трактарамі,
аўтамабілямі і іншымі сельскагаспадарчымі машынамі, дабудоўваліся вучэбныя
карпусы.
— Цікава і творча працавалася дзякуючы і таму, што ў вучылішчы, ліцэі, а
затым і ў каледжы быў вельмі дружны, згуртаваны калектыў выкладчыкаў і
майстроў вытворчага навучання, — гаварыў Б. I. Шубелька. — I цяпер,
сустракаючыся з ветэранамі, адчуваю, наколькі дарагі і блізкі кожны з іх. Гэта
пацвердзіла і нядаўная сустрэча на юбілеі каледжа з былымі майстрамі і
выкладчыкамі, на якой мы па-ранейшаму былі як адна вялікая сям'я.
Такой жа думкі прытрымліваецца і Мікалай Віктаравіч Турла, пра якога і
сѐння гавораць: майстар на ўсе рукі. Мікалай Віктаравіч вучыў юнакоў
слясарнай справе, рабіў гэта прафесійна, захоплена. Невыпадкова яго
выхаванцы паказвалі добрыя веды. Майстар не абмяжоўваўся рамкамі вучэбнай
праграмы. Шмат часу аддаваў заняткам у тэхнічным гуртку, якім кіраваў з
задавальненнем і энтузіязмам. Вырабленыя гурткоўцамі экспанаты
неаднаразова дэманстраваліся на Выстаўцы дасягненняў народнай гаспадаркі
СССР і ўдастойваліся бронзавых медалѐў. За творчасць і пошук бронзавым

медалѐм узнагароджаны і асабіста Мікалай Віктаравіч. Яго рукамі ў вучэбных
класах і майстэрні была зманціравана аўтаматыка. А першым яго дарадцам і
памочнікам была жонка — выкладчыца спецдысцыпліны "Трактары" Надзея
Аляксандраўна Турла. Яна таксама з ліку тых, чые прафесіяналізм,
майстэрства, глыбокае веданне прадмета садзейнічалі добрай падрыхтоўцы
спецыялістаў.За 55 гадоў у навучальнай установе змянілася не адно пакаленне
майстроў вытворчага навучання. Пра іх памятаюць, імі па-ранейшаму
ганарацца.

Стараліся ўсе, адзначаны лепшыя
У адной са старэйшых навучальных устаноў Пастаўшчыны —
дзяржаўным прафесіянальна-тэхнічным каледжы сельскагаспадарчай
вытворчасці — існуе нямала традыцый. Да іх ліку адносяцца і "Дажынкі",
якія
праводзяцца
позняй
восенню,
пасля
завяршэння
ўсіх
сельскагаспадарчых работ. Для інжынерна-педагагічнага калектыву і
навучэнцаў гэта свята мае асаблівае значэнне, бо звязана з выкананнем
работ на зямлі, з будучай прафесіяй многіх юнакоў і дзяўчат.
Вось і на мінулым тыдні тут
урачыста адзначылі ўсіх, хто
вызначыўся ў асеннім полі.
Удзельнікаў "Дажынак" — а яны
праходзілі ў клубе навучальнай
установы і сабралі сотні рабят —
вітаў дырэктар прафтэхкаледжа
М. М. Лысѐнак.
— Кожны новы навучальны
год для нас пачынаецца з
аказання
шэфскай
дапамогі
сельгаскааператывам на ўборцы
ўраджаю, — адзначыў Мікалай
Мікалаевіч. — Вось і сѐлета ў
перыяд з 6 верасня па 9
кастрычніка
на
палетках
гаспадарак працавалі 22 вучэбныя групы. У сярэднім у дзень у СВК "Хацілы",
"Сцяг Перамогі", "Камайскі", "Ярэва", груздаўскае сельгасаддзяленне АБП
"Рассвет Пастаўскі" выязджалі 300 навучэнцаў. Імі звязана і адсартавана 68 тон
трасты, а ўсяго яна была ўзнята на плошчы 122,3 гектара, падабрана болып чым
з 560, перабрана каля 320 тон бульбы, убрана 226 тон караняплодаў.
Паміж вучэбнымі групамі было арганізавана спаборніцтва. Пад
кіраўніцтвам майстра Віталя Лысѐнка і куратара Дзмітрыя Міхасѐнка
найвышэйшай выпрацоўкі дабіліся навучэнцы групы № 197, другое месца
заняла група № 48 (майстар — Юрый Шылѐнак, куратар — Наталля Казлова),
трэцяе — група № 196 (майстры — Жанна Рудзінская, Алена Амбразевіч,
куратар — Наталля Лятоха). У дзясятку лепшых увайшлі вучэб-ныя групы №№
49, 190, 189, 188, 187, 50, 193.
Навучэнцы каледжа і майстры працавалі не толькі ў сельгаскааператывах,
але і выканалі значны аб'ѐм работ у сваѐй гаспадарцы па пасадцы і праполцы
агародніны, уборцы бульбы, уздыме зябліва, сяўбе і абмалоце зерневых
культур.
У час адказных сельскагаспадарчых кампаній кіраўніцтва каледжа
накіроўвала ў шэраг гаспадарак аўтатрактарную тэхніку і сельгасагрэгаты, на
якіх працавалі майстры вытворчага навучання Генадзь Граблеўскі, Станіслаў
Гапон, Аляксей Пляшываў, Віктар Танана, Валерый Грынько, Анатоль
Касцючкоў, Станіслаў Сідаровіч. На іх плечы лѐг асноўны цяжар работ, якія
трэба было выканаць у сваѐй вучэбнай гаспадарцы.

Дырэкцыя ўстановы адзначыла ўсіх, хто шчыраваў у асеннім полі. Групампераможцам, а таксама тым, хто вырошчваў і ўбіраў ураджай, былі ўручаны
салодкія прызы, памятныя сувеніры, дзясяткам навучэнцаў і майстроў
аб'яўлены падзякі.
Не засталіся ў даўгу і гаспадаркі. Шчыра дзякавалі маладым памочнікам і
ўручылі ім падарункі, грашовыя прэміі і Ганаровыя граматы старшыня СВК
«Сцяг Перамогі» Максім Чагарын, галоўны аграном СВК «Хацілы» Надзея
Кірплюк, начальнік сельгасаддзялення АБП «Рассвет Пастаўскі» Уладзімір
Радчанка, начальнік аддзела па справах моладзі райвыканкама Юлія Чагарына,
в. а. першага сакратара райкама БРСМ
Марат Бузо.
А якая ўрачыстасць без песень,
весялосці? "Дажынкі" паказалі, што
рабяты ўмеюць не толькі працаваць,
але і адпачываць. Тон музычнапесеннай
частцы
свята
задало
выступленне
эстрадна-духавога
аркестра пад кіраўніцтвам Леаніда
Косава. А затым на сцэне клуба
з'явілася шмат карцінак з жыцця
вясковай моладзі 60—70 гадоў
мінулага стагоддзя. Юнакі і дзяўчаты
жартавалі, спявалі, весяліліся ад душы.
Так было і падчас працоўнага дэсанта. Таму і спорылася работа.
―Пастауск! край‖, 4.12.2010

Удзячны каледжу
Пастаўскі прафтэхкаледж сельскагаспадарчай вытворчасці, у якім
вучыўся тры гады, скончыў сѐлета. Гэта быў вельмі цікавы, вызначаны
падзеямі, справамі перыяд. Вядома ж, было няпроста, але і вынік пасапраўднаму важкі, сур'ѐзны: за такі адносна непрацяглы час атрымаў
запатрабаваныя і карысныя спецыяльнасці муляра, слесара, трактарыста,
вадзіцеля. 3 такім запасам ведаў, практычных навыкаў і ўменняў у жыцці не
прападзеш. Цяпер працую ў ААТ "Камайскі-агра".
3 удзячнасцю ўспамінаю ўсіх выкладчыкаў каледжа. Гэта сапраўдныя
прафесіяналы, якія давалі трывалыя веды, да кожнага з нас у іх быў свой
падыход. Мае выкладчыкі не шкадавалі асабістага часу, займаліся са мной
дадаткова, каб я добра зразумеў тую ці іншую тэму.
Праз раѐнную газету самыя сардэчныя словы ўдзячнасці хачу сказаць
майстру Валянціне Міхайлаўне Клянтак, куратару Галіне Георгіеўне
Сільвановіч. Шчыра жадаю ўсім выкладчыкам прафтэхкаледжа поспехаў у
працы і ў жыцці, новых дасягненняў, моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту.

С. МАЦЮШОНАК, в. Камаі.
19.09.2012

В Поставском профессиональном колледже выбрали
лучшего по профессии
Правядзенне ў Пастаўскім прафтэхкаледжы
прадметных тыдняў заўсѐды ўспрымаецца навучэнцамі
на ўра: запамінальныя на ўвесь год падзеі і ўражанні
гарантаваны. З 25 па 29 сакавіка свята завітала на спецыяльнасць ―Гандлѐвая справа. Грамадскае харчаванне‖. Цэнтральным мерапрыемствам гэтых дзѐн стаў
конкурс прафесійнага майстэрства ―Лепшы па прафесіі-2013‖, які 28 чысла адбыўся ў клубе каледжа.
Мерапрыемства падрыхтавалі майстры вытворчага
навучання Л. Б. Катовіч, В. М. Клянтак і выкладчыца І. В. Мілта. За званне самай-самай змагаліся пяць канкурсантак — Анастасія Папова, Алена Артаева,
Марына Баран, Маргарыта і Юлія Нікіціны). Іх шлях да перамогі пачаўся яшчэ
напярэдадні: за некалькі дзѐн да фіналу дзяўчаты прадэманстравалі тэарэтыч-

ныя веды і ўменне выкладваць тавар. І ўжо з пэўным ―багажом‖ балаў распачалі конкурснае шоу. Ацэньвала яго журы на чале з намеснікам дырэктара па вучэбна-вытворчай рабоце Віктарам Дзмітрыевічам Філіпенкавым.

Першым этапам спаборніцтваў стала візітка. Дзяўчаты творча, у вершаванай і песеннай форме прадставілі сябе і сваю прафесію. У наступным конкурсе ім прапаноўвалася выступіць у якасці
рэкламадаўцаў. Вось дзе разгулялася фантазія! Арыгінальныя касцюмы, артыстычная гульня — гучныя апладысменты кожнай з
удзельніц
былі
заслу
служанымі.
Падчас трэцяга этапа пад назвай
―Вырашэнне гандлѐвых сітуацый‖ канкурсанткам зноў патрабавалася паказаць
веданне тэорыі. Што яны паспяхова зрабілі — кожная з удзельніц атрымала
максімальную колькасць балаў. А вось у наступным конкурсе — ―Работа на касавым апараце‖ — вынікі істотна розніліся: не ўсе паказалі мінімальныя секунды і максімальную якасць працы.
У другой палове мерапрыемства
адбыліся этапы ―Глаз-алмаз‖ (дзяўчаты
без шаляў вызначалі вагу круп) і ―Осязатель-угадатель‖, дзе яны вызначалі від
тавару з заплюшчанымі вачыма — па
кансістэнцыі, паху, смаку. Завяршылася
свята
конкурсам
на
ўважлівасць
―Штось
ці з памяццю маѐй сталася‖ — патрабавалася
вызначыць тавар, які знік з прылаўка.
Падвядзенне вынікаў аказалася няпростым: балы ўдзельніц былі блізкімі, перамогу
заслужыла кожная. Але конкурс ѐсць конкурс. Трэцяе месца прысуджана Алене Артаевай, другое — Анастасіі Паповай. ―Лепшай
па прафесіі‖ стала Марына Баран.
Усе дзяўчаты ўзнагароджаны дыпломамі, салодкімі пачастункамі ад ГА «БРСМ» і сувенірамі ад вучнѐўскага
прафсаюза.

Фота і аўтар Іна Сняжкова.
2014 год

Начали с победы
С 24 учебных учреждений профтехобразования Витебщины, которые
участвовали в прошлом году в областной спартакиаде, Паставский
профтехколледж сельскохозяйственного производства занял в турнирной
таблице пятую строчку.

Успешно стартовала команда поставчан и в этом году. В феврале она
победила в зимнем многоборье ―Здоровье‖, опередив сильные коллективы с
Витебска, Орши, Лепеля, Городка и других районных центров.
В программу соревнований входили стрельба с пневматической винтовки,
прыжки с места в длину, подтягивание на перекладине и бег на 3 километра,
который проводился вместо лыжных гонок. Наши учащиеся Дмитрий Колца,
Константин Шершень, Александр Грузд, Дмитрий Родь, Евгений Жуков и
Роман Медведев показали настоящий бойцовский характер и вывели команду
на общее первое место.
Впереди
–
соревнования
по
мини-футболу,
волейболу,
легкоатлетическому кроссу, летнем многоборьи ―Защитник Отечества‖, рассказывал преподаватель физической культуры профтехколледжа Ю.Б.
Трофимов. – Будем стараться и в этих видах спорта набрать максимальное
колличество очков.
На снимке: Ю.Б. Трофимов с спортсменами-победителями.
Фото Петра Куриловича.
“Поставский край”, 19 марта 2014 год.

Адзначылі лепшых, падзякавалі усім
У мінулы чацвер у
прафтэхкаледжы адбыліся
дажынкі, на якіх падведзены
вынікі ўдзелу ў сельскагаспадарчых
работах
атрадаў
і
навучэнцаў,
адзначаны лепшыя. Пра іх
уклад ва ўборку ўраджаю
2014 года расказалі дырэктар
каледжа Мікалай Мікалаевіч
Лысѐнак, галоўны аграном
ААТ "Хацілы-агра" Іван
Рыгоравіч
Машлякевіч,
намеснік
дырэктара
па
ідэалагічнай рабоце ААТ
"Камайскі-агра"
Юрый
Мар'янавіч Плюта, старшыня раѐннай арганізацыі прафсаюза
работнікаў аграпрамысловага комплексу Сяргей Мікалаевіч Герасіменка.
У асноўным — на бульбяных палетках
Восенню гэтага года
для ўборкі ўраджаю было
сфарміравана 11 студэнцкіх
атрадаў, у якіх працавала
больш за 200 чалавек.
Пераможцамі
раѐннага
спаборніцтва
прызнаны
групы №№ 207, 60/61 і 212.
У адкрытых акцыянерных
таварыствах "Хацілы-агра"
і
"Камайскі-агра"
яны
дабіліся самай высокай у
разліку на аднаго чалавека
дзѐннай выпрацоўкі. Ганаровыя граматы і грашовыя сертыфікаты райкама
ГА "БРСМ", а таксама грашовыя прэміі аддзела ідэалагічнай работы,
культуры і па справах моладзі райвыканкама студэнцкім атрадам былі
ўручаны на раѐнным свяце з нагоды Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і
перапрацоўчай
прамысловасці.
А
ў
цэлым
за
аказанне
сельгаспрадпрыемствам актыўнай шэфскай дапамогі навучальная ўстанова
адзначана Падзякай старшыні раѐннага выканаўчага камітэта.
На дажынках у каледжы таксама былі заахвочаны лепшыя з лепшых.
Дырэктар Мікалай Мікалаевіч Лысѐнак аб'явіў падзякі і. прэміраваў вялікую
групу навучэнцаў і майстроў. Падарункі і грашовыя ўзнагароды ўручылі
гаспадарам і госці свята. Асабліва шчыра дзякаваў маладым памочнікам
Юрый Мар'янавіч Плюта. У ААТ"Камайскі-агра" яны выканалі найбольшы
аб'ѐм работы — падабралі за капалкамі 369 тон клубняў. А рэкардсменамі

сталі Андрэй Шкорнік, Арцѐм Шувалаў, Дзмітрый Паўловіч, Аляксей
Яркоўскі, Вікторыя Дзевятоўская, Дзмітрый Краўчунас, Вольга Казаровец,
Мікалай Галатылец і Дар'я Жаваранкава.
Майстры і навучэнцы актыўна працавалі на палях вучэбнай гаспадаркі.
Най-больш агародніны вырасцілі выхаванцы груп Валянціны Міхайлаўны
Клянтак, Ган-ны Браніславаўны Маслоўскай, Алены Аляксандраўны
Амбразевіч, Наталлі Ва-лянцінаўны Мажэйка, Наталлі Вячаславаўны
Крыніцкай, Веранікі Валер'еўны Харужай. Атрыманы ўраджай дазволіў
практычна цалкам задаволіць патрэбы сталовай каледжа ў бульбе, бураках,
моркве і іншай агародніне. Частка яе будзе рэалізавана на раѐнных і
абласных кірмашах, іншым арганізацыям і асобным грамадзянам. У тым, што
атрыманы важкі ўраджай, вялікая заслуга галоўных арганізатараў
сельгасвытворчасці Віктара Вітольдавіча Ожаля і Людмілы Ігараўны
Каробчыц.
Не толькі навучэнцы, але і майстры
На ўрачыстасці неаднаразова называліся
прозвішчы майстроў вытворчага навучання
Валерыя
Пятровіча
Грынько,
Станіслава
Станіслававіча Гапона, Аляксея Уладзіміравіча
Пляшывава, Віталія Яўгеньевіча Лысѐнка, Юрыя
Веньямінавіча Шылѐнка, якія выконваюць усе
механізаваныя работы на палях вучэбнай
гаспадаркі. Добра ведаюць іх і ў сельскагаспадарчым вытворчым кааператыве "Андроны",
дзе не толькі рыхтуюць глебу, сеюць, але і
ўбіраюць ураджай. Значная дапамога рабочымі
кадрамі і тэхнікай аказвалася сѐлета льнозаводу,
ААТ "Сцяг Перамогі-агра", "Блакітныя азѐрыагра".
Дарослыя памочнікі з каледжа неаднаразова
заахвочваліся дырэкцыяй, раѐнным выканаўчым
камітэтам. А нядаўна за лепшыя паказчыкі на перавозцы збожжа майстар В.
Я. Лысѐнак узнагароджа-ны Ганаровай граматай упраўлення адукацыі
Віцебскага аблвыканкама.
Кіраўніцтва ўлічвае патрэбы гаспадарак у кадрах пры накіраванні
навучэнцаў для праходжання вытворчай практыкі. Яно высока цэніць
спонсарскую дапамогу, асабліва ўдзячна дырэктарам ААТ "Навасѐлкі-Лучай"
Ю. Ф. Шымчыку і ААТ "Хаці-лы-агра" В. I. Крыштафовічу, якія выдзелілі
насенне зерневых і сродкі для рамонту цяпліцы.
***
Навучэнцы ўмеюць не толькі працаваць, але і адпачываць. На працягу
ўсѐй урачыстасці прысутным у зале адрасавалі свае музычныя падарункі
ўдзельнікі мас-тацкай самадзейнасці.
Тэкст і фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.
«Пастаўскі край», 3 снежня 2014 год

Аднаго старання мала

Віктар Сінкевіч і Анатолій Смільгінь
.
На 22 чэрвеня ў ААТ ―Камайскі-агра‖ было скошана 1252 гектары
траў (больш у раѐне ўбралі толькі ў ААТ ―Навасѐлкі-Лучай‖). Але
план сенакашэння выкананы толькі на 41,7%. Што перашкаджае камайцам весці ―зялѐнае жніво‖ хутчэйшымі тэмпамі?
— На перыяд нарыхтоўкі кармоў у гаспадарцы створаны два механізаваныя атрады, — расказваў дырэктар сельгаспрадпрыемства А. В. Сарапененка. — Прадугледжвалася, што ў кожным на падборцы і здрабненні масы
будуць задзейнічаны па два кормаўборачныя камбайны. На вялікі жаль, ―Ягуар‖, які замацаваны за маладым механізатарам Вадзімам Дуброўскім, працаваў
на сенажаці ўсяго два дні. З цяжкасцю знайшлі сродкі (а гэта каля 80 мільѐнаў
рублѐў), каб закупіць запчасткі для рамонту машыны. Астатняя тэхніка амаль
тыдзень прастаяла з-за адсутнасці паліва. За гэты час можна было нарыхтаваць
дадаткова не менш за 3000 тон сенажу. Цяпер становішча з забеспячэннем
палівам стабілізавалася, але пайшлі дажджы…
Такія няўвязкі замаруджваюць нарыхтоўку кармоў. Тым не менш механізатары стараюцца. Прозвішчы лепшых з іх штодзень змяшчаюцца ў спецыяльным бюлетэні ―Сѐння наперадзе‖. На 350 гектарах скасіў травы Андрэй
Сакалоў. Добрай выпрацоўкі на сенакашэнні дабіваюцца таксама Валерый

Кірплюк, Сяргей Бедунько і іншыя механізатары. На зграбанні сянажнай масы
асабліва вызначаюцца Мікалай Падрэз, Дзмітрый Дуброўскі і Аляксандр Чэкет.
Сѐлета першымі да нарыхтоўкі сенажу прыступілі Віктар Сінкевіч і Іван
Трацяк. Абодва вопытныя, па-майстэрску кіруюць любой тэхнікай. Вось і на
КВК-800 ужо назапасілі адпаведна 2700 і 2000 тон зялѐнай масы. Валерый
Смільгінь пазней уключыўся ў работу і падабраў ужо 1000 тон правяленай масы. На яе адвозцы лідзіруе Іосіф Гайлюн. Ён першым у сельгаспрадпрыемстве
даставіў з поля да месца закладкі амаль 1100 тон здробненай зеляніны. Спорна
працуюць Валерый Завірын, Анатолій Смільгінь, Генадзій Шушкевіч і іншыя.
На зімова-стойлавы перыяд для грамадскага статка ў гаспадарцы ўжо закладзена амаль 6500 тон сенажу, у тым ліку 1030 тон — ва ўпакоўцы (вялікая
заслуга ў гэтым механізатара Аліка Смільгіня). Але работы на сенажацях яшчэ
шмат. Таму кіраўніцтву гаспадаркі трэба клапаціцца пра тое, каб як мага менш
было прастояў корманарыхтоўчай тэхнікі.
24.06.2015 г.

Гімн людзям працы

Ад механізатара да кіраўніка вядомага ў свой час не толькі ў раѐне,
але і ў вобласці, краіне і далѐка за яе межамі калгаса імя Суворава, дэпутата Вярхоўнага Савета БССР і СССР прайшоў шлях Алег Адольфавіч Валодзька, Герой Сацыялістычнай Працы, кавалер шматлікіх ордэнаў, медалѐў і іншых узнагарод. Ад актыўнай гаспадарчай дзейнасці адпачывае
ўжо шосты год, але працаваць працягвае — плѐнна шчыруе на творчай
ніве. У сталічным выдавецтве ―Чатыры чвэрці‖ нядаўна ўбачыла свет яго
трэцяя па ліку кніга ―Кардыяграма вялікага сэрца‖. Пра творчасць, жыц-

цѐ, былое і дзень сѐнняшні — у інтэрв’ю карэспандэнта раѐннай газеты з
аўтарам.
— Алег Адольфавіч, аб чым новая кніга?
— У мастацка-дакументальнай аповесці ―Кардиограмма большого сердца‖ адлюстраваны лѐс Васіля Васільевіча Чэпіка, першага сакратара Пастаўскага райкама КПБ, потым — старшыні райвыканкама, яго жыццѐвы шлях ад радавога работніка ў стабільным СССР да кіраўніка ў няпросты час распаду
вялікай краіны і станаўлення новай дзяржавы.
Я паспрабаваў ахапіць увесь той перыяд, пачынаючы ад нашай першай з
ім сустрэчы. Звычайна кажуць: першапачатковае ўражанне можа быць памылковым. У мяне так не было. Убачыў Асобу, дасканалага знаўцу сельскай гаспадаркі, чалавека, які валодаў глыбокімі ведамі па шматлікіх іншых пытаннях. І
потым, на працягу многіх гадоў, пераконваўся ў меркаванні, што гэта — гаспадар (не гаспадарнік), грамадзянін сваѐй краіны, пад кіраўніцтвам якога ў раѐне
было так шмат зроблена.
Другі твор — ―У жизни нет заката‖ — прысвечаны праблемам эканомікі
пераходнага перыяду. У аснове — нітка лѐсу дырэктара маскоўскага абароннага
завода ―Авангард‖. Яна падобна на лѐсы многіх таленавітых кіраўнікоў, якія ва
ўмовах рыначнага хаосу аказаліся лішнімі. З гэтым чалавекам я быў добра знаѐмы, ѐн прыязджаў у Навасѐлкі.
І ў першым, і ў другім выпадку ў цэнтры ўвагі і жыццѐвыя павароты, і
тэма кадраў, іх ролі на вытворчасці. Напрыклад, у падсобных цэхах нашага калгаса выконваліся заказы па алюмініевым ліцці для маскоўскага прадпрыемства,
і выконваліся настолькі якасна і аператыўна, што масквічы выбіралі менавіта
нас.
— Як сѐння ацэньваеце людзей і іх учынкі? Маю на ўвазе той час,
калі вы былі пры пасадзе.
— Занадта доўга я знаходзіўся пры пасадзе, і вельмі шмат было людзей,
якія ―каранавалі‖ мяне на тую пасаду. Увогуле, пра Пастаўшчыну я заўсѐды гаварыў толькі з гонарам. Наш раѐн займаў лідзіруючыя пазіцыі ў вобласці па вытворчасці мяса, малака. І перш за ўсѐ таму, што кіравалі такія кадры. Я, малады,
глядзеў на іх, як на іконы, вучыўся ў кожнага жыццю, а не толькі таму, як
карміць на фермах жывѐлу ды сеяць на палях збожжа. Калі ў дырэктара саўгаса
―Дунілавіцкі‖ Аляксандра Цімафеевіча Украінца пытаўся, што і як рабіць на
фермах, ѐн прыязджаў і расказваў. З Сяргеем Віктаравічам Якімовічам з калгаса
―Кастрычнік‖ раіўся наконт падкормкі палѐў, і ѐн гаварыў: ―Сып столькі, каб
беленька было‖. Хоць на той час і сыпаць не надта што мелі. Сапраўднымі

кіраўнікамі засталіся ў маѐй памяці Яўген Васільевіч Зуйкоў, Гаўрыіл Сямѐнавіч Лелякоў (саўгасы ―Старадворскі‖ і ―Варапаева‖). Падкупляла іх сціпласць, здзіўляла неверагодная працаздольнасць. Захапляўся кіраўніцкім уменнем Віталія Якаўлевіча Лапушынскага (тагачасны калгас ―Прагрэс‖), Міхаіла
Мікітавіча Кляпца (―Ленінскі шлях‖). Не магу не ўзгадаць пра адданага справе
чалавека, выдатнага агранома Барыса Кулінчыка. На сваім матацыкле ѐн вазіў у
поле бароны. Казаў яму, маўляў, зламаецца матацыкл. А ѐн у адказ: ―Дык мы ж
усю зіму зубы да гэтых барон у кузні вастрылі, а цяпер пакуль з Чартоў у Рабекі
па дарозе за трактарам адцягнем, яны будуць тупыя‖. Вось якая філасофія ў чалавека! Шкада, што не вяліся ніякія запісы пра такіх людзей, па-сапраўднаму
адданых хлебаробскай справе.
— А сѐння ѐсць такія кіраўнікі і кадры?
— Сѐння, як ніколі, павінны быць граматныя кадры. Не згодзен з тым, як
рыхтуюць сучасных кіраўнікоў. Падкрэслю: гэта маѐ асабістае меркаванне.
Лічу, што прэтэндэнт на пасаду кіраўніка павінен, як мінімум, паўгода пахадзіць за дырэктарам, паглядзець, як ѐн працуе, паспрабаваць сябе ў справе
пад наглядам вопытнага гаспадарніка, і каб у выніку апошні сказаў, ці зможа
яго падапечны кіраваць. Адбор павінен быць.
Мала ўвагі надаѐм і таму, каб студэнты і маладыя спецыялісты на добрым узроўні ведалі замежную мову, каб маглі паехаць на стажыроўку за мяжу і
прывезці адтуль новыя тэхналогіі.
Напэўна, часам трэба мірыцца з недахопамі работнікаў, бо ў гэтым свеце
не ўсѐ толькі ідэальна. Вядома, гэта не лепшы метад, але… З людзьмі трэба
працаваць. І дзяцей у іх вольны час неабходна займаць чымсьці карысным. Калі
чалавек адчуе, што для яго не ствараюцца належныя ўмовы, ѐн і не будзе
імкнуцца дасягнуць лепшых вынікаў у працы.
— Зразумела: гэта ваша жыццѐвая ідэалогія. Пра ўсѐ ўспаміналі,
калі пісалі кнігу?
— У свой час я вѐў запісы, і пачаў гэта рабіць пасля таго, як сакратар
нашай партарганізацыі Ігар Міхайлавіч Герчык нафатаграфаваў людзей,
аб’ектаў сацкультбыту, жылых дамоў і г. д. Гэта ўжо быў час, калі гаспадарка
дасягнула значных поспехаў. Праўда, памятаю і такое: 12 лютага 1985 года
пабяднелі за адну ноч, калі да нас далучылі калгасы ―Гігант‖ і ―Ударнік‖. Адны
дарогі чаго былі варты! Каб даехаць з Навасѐлак да Лучая, трэба было патраціць 1,5-2 гадзіны. Цяпер туды ―заскочыш‖ за 10 хвілін. І ўсѐ зрабілі сваімі
сіламі. У гэтай сувязі хачу падзякаваць кадрам і ўсім-усім людзям, хто працаваў
са мной. Схіляю галаву перад памяццю тых з іх, хто пайшоў з жыцця.

Разумеў, што час не бясконцы, таму ―мчаў‖ на шалѐнай хуткасці. Лічыў:
мець грошы — яшчэ не ўсѐ, трэба ўмець імі распарадзіцца з розумам і аддачай.
Гэтаму вучыўся падчас паездак за мяжу — у Германію, Ізраіль. Ездзіў да
старшыні вядомага на Магілѐўшчыне калгаса ―Рассвет‖ Старавойтава яшчэ пры
жыцці К. П. Арлоўскага, да Ралько на Брэстчыну, да іншых вядомых у краіне
аграрыяў. Бачыў у гэтых людзях вялізнае жаданне зрабіць для сваіх працаўнікоў як мага больш, і ў самога нараджаліся такія ідэі.
— Яны ажыццяўляліся, і пра ўсѐ гэта хацелі расказаць на старонках
сваіх твораў?
— Так. Вельмі спяшаўся напісаць першую кнігу. Другую ствараў больш
спакойна, і адчуваў сябе па-іншаму.
— Алег Адольфавіч, сваѐй чарговай кнігай задаволены?
— Задаволены. Буду рады, калі яна трапіць у рукі людзей, якія працавалі
са мной, ведалі Васіля Васільевіча Чэпіка — для іх гэта будзе памяць пра той
час. Хочацца, каб і моладзь прачытала і каб чытанне пакінула ў юных душах
хоць маленькую зазубіну. Хочам мець цудоўную багатую дзяржаву — яна будзе. Пры ўмове, што і моладзь тут будзе. А гэтым трэба займацца, ствараць умовы для працы, жыцця і адпачынку. Былыя выхаванцы дагэтуль успамінаюць
заняткі ў калгасным аэраклубе, пішуць мне з Далѐкага Усходу, Парыжа,
дзякуюць (11 чалавек са 165 сталі прафесійнымі пілотамі). Значыць, мы рабілі
добрую справу, я і сѐння гатовы даказваць, што меў тады рацыю.
Магчыма, мой гімн людзям працы не спадабаецца некаторым маладым,
бо ѐсць сярод іх такія, хто хоча ўсяго шмат і адразу. Ім скажу так: ―Даражэнькія, грошы трэба зарабіць. Не знойдзеце ніводнай багатай краіны, дзе было б
інакш‖. Возьмем тую ж Японію: там на такой маленькай тэрыторыі выжывае
столькі народу таму, што гэты народ выпускае ўсѐ самае перадавое.
— Бачна, вы па-ранейшаму сочыце за тым, як развіваецца свет.
— Абавязкова, і камп’ютар мне памочнік. Цікава, што робіцца ў сферы
найноўшых тэхналогій — я ж за імі некалі ганяўся па замежных краінах. Вось
толькі цяпер стараюся абыходзіць сайт John Deere. Тэхніка, якую мы ў свой час
куплялі, і сѐння ў гаспадарцы служыць. А цяпер жа прадпрыемства выпускае
яшчэ лепшую. Паглядзіш — душа ўзрадуецца. І разбаліцца, бо купляць трэба
было б, каб аблегчыць працу механізатараў…
— Наступная кніга, напэўна, будзе прысвечана моладзі?
— Не, наступная будзе пра людзей у белых халатах — медыкаў.
— І апошняе: дзе можна купіць ―Кардиограмма большого сердца‖?
— Я кнігу толькі пісаў, а ўсе астатнія пытанні вырашаў Сяргей Васільевіч Чэпік — сын Васіля Васільевіча. Ён выступіў спонсарам. Магчыма, ѐн
наладзіць прэзентацыю твора.
04.09.2015 г.

Дажынкі ў каледжы
Для майстроў вытворчага навучання, куратараў і навучэнцаў
дзяржаўнага прафтэхкаледжа сельскагаспадарчай вытворчасці новы
навучальны год, як і папярэднія, пачаўся з працоўнага дэсанта на ўборку
ўраджаю ў ААТ ―Хацілы-агра‖, ―Навасѐлкі-Лучай‖, ―Камайскі-агра‖, СП
―Дунілавічы-агра‖ і АБП ―Рассвет Пастаўскі‖. Пераважная большасць
сельскагаспадарчых
атрадаў
займалася
падборам
клубняў
за
капалкамі. Нядаўна дырэкцыя падвяла вынікі іх работы, а ўшаноўванне
лепшых атрадаў прайшло ў клубе каледжа на традыцыйных дажынках.
Павіншаваўшы ўдзельнікаў сельгасработ з надыходзячым святам —
Днѐм работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці, —
намеснік дырэктара па вучэбнай і вытворчай рабоце Наталля
Аляксандраўна Шылько адзначыла, што навучэнцы ўсіх груп і іх кіраўнікі з
вялікай адказнасцю аднесліся да аказання дапамогі вяскоўцам на ўборцы
бульбы, караняплодаў і льну, добра папрацавалі ў падсобнай гаспадарцы
навучальнай установы. Імі выкананы вялікі аб’ѐм работы. Асабліва
пашанцавала тым, хто трапіў у гаспадаркі з добрай ураджайнасцю другога
хлеба і змог дабіцца найвышэйшай выпрацоўкі. Аднак пры вызначэнні
пераможцаў улічваўся не толькі агульны аб’ѐм, але і каэфіцыент штодзѐннага
ўдзелу навучэнцаў у сельгасработах, колькасць выкананых норма-змен, памер
заработнай платы і іншыя фактары.
Па гэтых паказчыках на першае месца, як і летась, выйшаў дружны калектыў 207-ай групы на чале з майстрам Валянцінай Міхайлаўнай Клянтак. У ААТ ―Хацілы-агра‖ юнакі падабралі, а затым адсартавалі больш за 53,5
тоны бульбы, а ў сельскагаспадарчым
філіяле АБП ―Рассвет Пастаўскі‖
ўбралі 96 тон караняплодаў. Кожны
навучэнец зарабіў у сярэднім па 2 мільѐны 80 тысяч рублѐў.
Другое месца прысуджана 210ай групе (майстар — Адам Часлававіч
Кузміч,
куратар
—
Марына
Уладзіміраўна Карачаўцава), якая ў
ААТ ―Навасѐлкі-Лучай‖ падабрала 97
тон бульбы і на 10 гектарах узняла
льнотрасту ў ААТ ―Камайскі-агра‖.
Старанна папрацавалі на льняных і бульбяных палетках ААТ ―Камайскі-агра‖ і ―Хацілы-агра‖ навучэнцы 62-ой групы. Пад кіраўніцтвам куратара Надзеі Тадэвушаўны Вярбіц-

кай і майстра вытворчага навучання Аляксандра Генадзьевіча Турлы яны на 19
гектарах паднялі і паслалі трасту, падабралі і адсартавалі больш за 47 тон бульбы. Дзейсную дапамогу гаспадаркам аказалі таксама групы №№ 18/2, 211, 212 і
іншыя.
Пра важкі ўклад маладых памочнікаў ва ўборку ўраджаю на свяце гаварылі намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце ААТ ―Навасѐлкі-Лучай‖ Славамір Генрыхавіч Шапель і галоўны аграном ААТ ―Хацілы-агра‖ Іван Грыгор’евіч Машлякевіч. Яны ўручылі кіраўнікам сельгасатрадаў грашовыя прэміі.
А вось галоўны аграном ААТ ―Кураполлеагра‖ Сяргей Уладзіміравіч Астапчук прыехаў у
каледж спецыяльна дзеля аднаго навучэнца —
Максіма Адынца, які на працягу лета выдатна
зарэкамендаваў сябе на ворыве і падрыхтоўцы глебы, адвозцы кармоў, выкананні іншых работ. Ён
амаль ні ў чым не саступаў старэйшым механізатарам і заслужана атрымаў апладысменты залы і
каштоўны падарунак ад дырэкцыі сельгаспрадпрыемства.
Салодкімі прызамі — тартамі — адзначана
руплівая праца навучэнцаў групы 19/2, якія пад
кіраўніцтвам куратара Сяргея Анатольевіча Катовіча працавалі на ўборцы бульбы ў вучэбнай
гаспадарцы каледжа. Добрых слоў заслужылі групы на вырошчванні агарод-ніны. 57 навучэнцаў, якія асабліва вызна-чыліся на
ўборцы ўраджаю ў сельгас-прадпрыемствах, атры-малі падзякі дырэктара навучальнай установы.
Свята ўраджаю
завяршылася
музычнымі віншаваннямі.

Тэкст і фота
Пятра КУРЫЛОВІЧА.
13.11.2015 год

Дэбютанты сталі пераможцамі

У красавіку ў Віцебску прайшло першынство вобласці па стральбе з
пнеўматычнай вінтоўкі, прысвечанае 70-годдзю Перамогі ў Вялікай
Айчыннай вайне. Пастаўчане сталі пераможцамі.
У спаборніцтвах удзельнічалі чатыры каманды
абласной арганізацыйнай структуры ДТСААФ і па
адной з Браслава, Верхнядзвінска, Наваполацка,
Талачына, Лепеля і Пастаў. Нашу раѐнную
арганізацыйную структуру ДТСААФ прадстаўлялі
стралкі
прафтэхкаледжа
сельскагаспадарчай
вытворчасці, якія гэтай зімой упэўнена перамаглі ў раѐнных спаборніцтвах.
— На першынстве Віцебшчыны па стральбе наша
каманда дэбютавала ў мінулым годзе і была трэцяй, —
расказваў старшыня раѐннай арганізацыйнай структуры
ДТСААФ В. А. Л ушчык. — Тады многія са спецыялістаў гэты поспех палічылі
выпадковасцю, спартыўнай удачай. Сѐлетняе вы-ступленне пацвердзіла, што ў
Паставах
стральба
з
пнеўматычнай
вінтоўкі
набывае
ўсѐ
большую
папулярнасць
сярод
школьнікаў і навучэнцаў
прафтэхкаледжа.
Ёсць
і
сапраўдныя
трэнеры-энтузіясты. У іх ліку ў першую
чаргу хацеў бы назваць
выкладчыка
фізічнага
выхавання каледжа Юрыя
Барысавіча
Трафімава.
Сярод дзясяткаў навучэнцаў
ѐн здолеў выявіць і зацікавіць некалькі чалавек, якія сур'ѐзна захапіліся
стралковым спортам.
Права выступіць на абласных спаборніцтвах заваявалі Ілья Адамовіч,
Канстанцін Шэршань і Таццяна Ждановіч. Але Таццяна па аб'ектыўных
прычынах не змагла трэніравацца, таму яе замяніла сястра Надзея, якая таксама
вучыцца ў каледжы і займаецца стральбой з пятага класа. Вопыту ўдзелу ў такіх
спаборніцтвах у дзяўчыны не было. Нягледзячы на гэта, Надзя не разгубілася і

пасля 20 выстралаў набрала 127 ачкоў, намнога апярэдзіўшы бліжэйшых
саперніц. Сярод дзяўчат яна стала першай, сярод усіх удзельнікаў першынства
паказала трэці вынік. Выдатна выступілі таксама Ілья Адамовіч і Канстанцін
Шэршань, якія занялі адпаведна трэцяе і чацвѐртае месцы. А ўсе разам
святкавалі камандную перамогу.
Як адзначыў Ю. Б. Трафімаў, у аснове гэтага поспеху настойлівыя
трэніроўкі, сапраўдная захопленасць, вялікае жаданне ўдасканальваць
майстэрства. Вельмі многае значаць падтрымка і асабістая зацікаўленасць
старшыні раѐннай арганізацыйнай структуры ДТСААФ, былога кадравага
афіцэра-"афганца" Валерыя Антонавіча Лушчыка. Дзякуючы яму ў раѐне
стралковы спорт знаходзіць сярод моладзі ўсѐ больш прыхільнікаў.
На
цырымоніі
ўшаноўвання
стралкоў,
якая
праходзіла
ў
прафтэхкаледжы, да каманднага і асабістага кубкаў і дыпломаў, пнеўматычнай
вінтоўкі, атрыманых ад арганізатараў першынства, дабавіліся Ганаровыя граматы, грашовыя прэміі і памятныя сувеніры раѐннай арганізацыі ДТСААФ.
Падзякаваўшы рабятам за выдатную перамогу, В. А. Лушчык і дырэктар
навучальнай установы М. М. Лысѐнак пажадалі ім новых спартыўных перамог,
выказалі надзею, што стралковы спорт захопіць і іншых маладых пастаўчан.
Тэкст і фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.

З медалямі ўсіх вартасцей

Майстар-кандытар Алена Пузан

З медалямі ўсіх вартасцей вярнуліся прадстаўнікі раѐннага спажывецкага таварыства з 11-ай Міжнароднай спецыялізаванай выстаўкі
―Хлебная і кандытарская справа‖, якая праходзіла ў Мінску з 8 па 11
верасня.
Праграма выстаўкі была вельмі насычанай і рознабаковай. У яе рамках
разам з іншымі значнымі мерапрыемствамі праводзіўся рэспубліканскі агляд
якасці хлебабулачных і кандытарскіх вырабаў ―Ласунак-2015‖. Ён атрымаўся
надзвычай прадстаўнічым і праходзіў пад дэвізам ―Хлеб — аснова здаровага
харчавання‖. У дзевяці намінацыях перавага аддавалася менавіта вырабам з выкарыстаннем пшанічнай і жытняй мукі, вотруб’я, цэльнага зерня і зерневых су-

месяў, пажыўных дабавак. Гэтым
крытэрыям адпавядалі хлеб ―Грыгарыянскі―, ―Багатырскі‖ і батон
―Пастаўскі‖, якія прадставіў на
агляд хлебазавод філіяла ―Каапгандаль №2 райспажыўтаварыства‖.
Прадукцыя хлебазавода,
удастоеная медалѐў
Сярод кандытарскіх вырабаў былі выстаўлены міні-рулет
―Лѐгкі флірт‖ і торт ―Лімонная фантазія‖, над якімі чаравала майстар-кандытар
Алена Пузан.
— Канкурэнцыя атрымалася высокай, бо розныя вытворцы прадставілі
на агляд дзясяткі хлебабулачных і кандытарскіх вырабаў, — расказвала начальнік вытворчай лабараторыі хлебазавода Святлана Чалей. — Іх знешні выгляд,
смакавыя і іншыя якасці ацэньвала па пяцібальнай сістэме аўтарытэтнае журы
з ліку вядучых спецыялістаў краіны. Дэгустацыя праводзілася ў закрытым выглядзе, бо ўсе ўзоры былі зашыфраваны.
Кааператары з нецярпеннем чакалі падвядзення вынікаў. Яны аказаліся
высокімі. Хлеб ―Грыгарыянскі‖ і ―Багатырскі‖ ўзнагароджаны залатымі медалямі, а батон ―Пастаўскі‖ і кандытарскія вырабы — сярэбранымі, а таксама
адпаведнымі дыпломамі.
Вытворцы гэтай прадукцыі атрымалі права маркіраваць узнагароджаныя
вырабы адлюстраваннем медаля. Так што ў бліжэйшы час пастаўчане змогуць
адведаць прадукцыю, высока ацэненую на рэспубліканскім узроўні.
Трыумфальным з’явіўся ўдзел нашых кааператараў у ―Арткласе‖ Міжнароднага чэмпіянату кандытарскага і кулінарнага мастацтва,
які таксама праводзіўся ў рамках спецыялізаванай міжнароднай выставы па 8
намінацыях. Зноў не прамінула паказаць сваѐ майстэрства майстар-кандытар
Святлана Карандашова. Яе ―Цукровыя кветкі‖ заваявалі залаты медаль, а
―Эксклюзіўны вясельны торт‖ — сярэбраны.
Упершыню ўдзельнікам чэмпіянату была прадастаўлена магчымасць падрыхтаваць работы з халодных харчовых прадуктаў: маргарыну, сыру, гародніны, фруктаў і іншага. Цуды майстэрства, як і на папярэдніх конкурсах і
аглядах, прадэманстравала майстар-повар Галіна Зямчонак. Дамоў яна вярнулася з поўным наборам медалѐў: залатым, сярэбраным і бронзавым.
22.09.2015 г.

―Калі не лянуешся — усѐ атрымліваецца‖
Галоўны інжынер ААТ ―Кураполлеагра‖ Юрый Цяляк сѐлетні год называе паспяховым. У гаспадарцы парадавала ўраджайнасць збожжавых, добрыя і іншыя паказчыкі. Ён яшчэ больш асвоіўся на новай
пасадзе, задаволены заработнай платай. Аднак не толькі яна паспрыяла таму, што малады спецыяліст пасля двухгадовага тэрміну
абавязковай адпрацоўкі застаўся працаваць у
сельскай мясцовасці.
Юрый родам з вѐскі Целякі, што непадалѐк Кураполля. Пасля заканчэння дзевяці класаў паступіў у Пастаўскі прафтэхкаледж, дзе
атрымаў прафесію шафѐра. Потым скончыў Гарадоцкі сельскагаспадарчы тэхнікум па спецыяльнасці ―Тэхнік-механік‖. Праўда, там
грызці граніт навукі было куды больш складана.
―Аднак, калі не лянуешся — усѐ абавязкова
атрымаецца. Гэта можна сказаць пра любую
справу, за якую бярэшся‖, — упэўнены малады спецыяліст.
У тэхнікум паступаў па мэтавым накіраванні ААТ ―Кураполле-агра‖, сюды ж вярнуўся з дыпломам. Пачынаў інжынерам па ахове працы. Прызнаецца, што было няпроста.
Вельмі падтрымаў тагачасны кіраўнік гаспадаркі Сяргей Васільевіч Чэпік. Маладога спецыяліста неаднойчы прасілі падмяніць галоўнага інжынера. Давер хацелася апраўдаць.
Сачыць за тэхнікай (а яе ў гаспадарцы амаль паўсотні адзінак), кантраляваць паступленне
запчастак, арганізоўваць работу механізатараў, выконваць іншыя абавязкі было непрывычна
і хвалююча. Тым не менш гэта падабалася больш, чым кабінетная работа інжынера па ахове
працы.
Калі Юрыя зацвердзілі на пасаду галоўнага інжынера, было лета, у разгары — корманарыхтоўка, неўзабаве і ўборачная падаспела.
— Трапіў у самы ―агонь‖. Працоўны дзень пачынаўся ў сем раніцы, а заканчваўся
пасля 9-10-ці вечара, — успамінаў Юрый Цяляк. — Да мяне, маладога, у калектыве паставіліся з павагай, разуменнем — і гэта галоўнае. У гаспадарцы працуюць спецыялісты,
удвая старэйшыя за мяне. Яны і цяпер падтрымліваюць, даюць парады, і не толькі па рабоце.
Падчас сѐлетніх прэзідэнцкіх выбараў быў членам участковай выбарчай камісіі. Наогул, у
нас вельмі добразычлівы, неканфліктны калектыў. Гэта адзін з галоўных фактараў, чаму
раніцай хочацца ісці на работу.
25-гадовы Юрый Цяляк — не адзіны малады спецыяліст у гаспадарцы. Кожны з
навічкоў атрымлівае з боку кіраўніцтва (зараз ААТ «Кураполле-агра» кіруе Аляксандр
Віктаравіч Пяткевіч) істотную падтрымку, у тым ліку і ў вырашэнні жыллѐвага пытання.
Ад работы малады чалавек любіць адпачываць на прыродзе. Прызнаецца, што дома
камп’ютара не мае, хаця сродкі дазваляюць яго набыць. ―А навошта? Мяне найперш цікавяць
тэхніка, жывыя зносіны з людзьмі. Сядзець, уткнуўшыся ў манітор, сумна‖, — разважае.
У бліжэйшых планах працягваць адукацыю — паступіць у ВНУ.
— Работа ў сельскай гаспадарцы нялѐгкая і фізічна, і маральна, — гаварыў Юрый
Цяляк. — На жаль, многія, асабліва гараджане, недаацэньваюць, што менавіта дзякуючы нястомным клопатам работнікаў сельскай гаспадаркі на стале, у тым ліку і навагоднім, у дастатку ѐсць хлеб, мясныя, малочныя і іншыя прадукты, прысмакі. Карыстаючыся выпадкам,
хачу пажадаць калегам поспехаў, добрай пагоды на палетках і ў сем’ях, усім — здзяйснення
самых запаветных мар.
Іна СНЯЖКОВА. Фота аўтара.
“Пастаўскі край”, 31 студзеня 2015 год.

Лепшыя атрады

Вераніка Казлоўская і прадстаўнікі атрадаў-пераможцаў пасля ўзнагароджвання.
У раѐне стала добрай традыцыяй разам з хлебаробамі адзначаць тых, хто ўнѐс
найбольшы ўклад ва ўборку ўраджаю. Вось і нядаўна на ўрачыстым сходзе, прысвечаным Дню работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці, адбылося ўзнагароджванне лепшых атрадаў з ліку навучэнцаў Пастаўскага прафтэхкаледжа і сярэдніх школ раѐна. А працавалі яны на ўборцы бульбы, караняплодаў і льну ў
ААТ ―Хацілы-агра‖, ―Навасѐлкі-Лучай‖, ―Камайскі-агра‖, СП ―Дунілавічы-агра‖,
сельгасфіліяле АБП ―Рассвет Пастаўскі‖ і некаторых іншых гаспадарках.
Павіншаваўшы са святам лепшых прадстаўнікоў аграпрамысловага комплексу
Пастаўшчыны, другі сакратар раѐннага камітэта ГА ―БРСМ‖ Вераніка Казлоўская
расказала пра вынікі конкурсу на лепшы студэнцкі атрад, які сѐлетняй восенню
працаваў на ўборцы сельгаспрадукцыі.
Пры вызначэнні пераможцаў улічваліся многія фактары, а асноўным
з’яўлялася выкананне норма-змен на аднаго чалавека. Па гэтым паказчыку сярод груп
прафтэхкаледжа першае месца прысуджана атраду ―Вікторыя‖ (гр. №212), другое —
―Бравым рабятам‖ (гр. №210), трэцяе — ―Механікам‖ (гр. №18/2).
Выдатна зарэкамендавалі сябе юныя работнікі атрада ―Дружба-2‖ Навасѐлкаўскай СШ, якія дабіліся самай высокай выпрацоўкі на падборы клубняў і заслужана
сталі пераможцамі. У лік прызѐраў конкурсу сярод школьнікаў увайшлі атрады ―Аргумент‖ і ―Брыганціна‖ сярэдняй школы №2 г. Паставы.
Вышэйназваныя атрады на сцэне прадстаўлялі байцы Надзея Ждановіч, Юрый
Лашчотка, Аляксандр Сініца, Алег Пяткевіч, Андрэй Скрупскі і Аня Дробышава. Вераніка Казлоўская і ўручыла ім граматы раѐннага камітэта Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі.
59 байцоў атрадаў-пераможцаў, а таксама атрадаў ―Дружба‖ і ―Равеснік‖ (СШ
№2), ―Пчолкі‖ (СШ №4), ―Эўрыка‖ і ―Рытм‖ (СШ №1), ―Глорыя‖ (прафтэхкаледж) узнагароджаны Падзякамі раѐннага камітэта БРСМ.
Тэкст і фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.
«Пастаўскі край”, 2 снежня 2015 год.

ПРАФТЭХКАЛЕДЖ БЫЎ ДРУГІМ ДОМАМ

У
кастрычніку
Пастаўскі
прафесіянальна-тэхнічны
каледж
сельскагаспадарчай вытворчасці адзначыў 60-гадовы юбілей. На свяце
сабраліся як сенняшнія навучэнцы, выкладчыкі, так і былыя ыпускнікі.
Паважанымі гасцямі адчувалі сябе на ўрачыстасці тыя, чыѐ жыццѐ было
цесна звязана з гэтай научальнай установай. Сярод іх ветэраны педагагічнай
працы Людміла Мітрафанаўна Субач, Мікалай Віктаравіч і Надзея
Аляксандраўна Турла (на здымку), якія працавалі выкладчыкамі
спецыяльных дысцыплін. Гэта пры іх Пастаўскае рамеснае вучылішча было
ператворана ў прафтэхвучылішча, затым у ліцэй і каледж. На свяце было
прыемна сустрэцца з калегамі. Яны мелі пра што пагаварыць і успомніць.
Вучылішчу аддадзены лепшыя гады жыцця. Гэта быў час стваральнай
працы, добрых перамен. Не абміналі і цяжкасці, але гэтыя загартаваныя
працай людзі ні на што не наракалі. На свяце яны з задавальненнем
успаміналі гады маладосці. Надзея Аляксандраўна, напрыклад, у 60-я гады
ўзначальвала групу выпускнікоў, якая была адпраўлена на асваенне цалінных
зямель. Плѐнна працавалі і Мікалай Віктаравіч Турла, Людміла Мітрафанаўна
Субач. Ветэранам было прыемна даведацца пра сучасныя змены ў каледжы,
парадавацца за выкладчыкаў і навучэнцаў, якія дабіваюцца высокіх вынікаў
як у вучобе, так і ў спорце, вядуць актыўны лад жыцця, удзельнічаюць у
шматлікіх культурна-масавых мерапрыемствах.
Парадаваліся ветэраны і таму, што ў каледжы беражліва ставяцца да яго
гісторыі. У музеі захоўваецца багата матэрыялаў пра розныя перыяды
дзейнасці ўстановы.
Тэкст і фота Пятра Курыловіча.
“Пастаўскі край”, 19 снежня 2015 год.

Прафтэхкаледжу — 60 гадоў

У гэтыя кастрычніцкія дні Пастаўскі прафесіянальна-тэхнічны каледж
сельскагаспадарчай вытворчасці адзначае свой 60-гадовы юбілей. «Клопатаў
шмат, але настрой святочны, — гаварыла намеснік дырэктара па вучэбнавытворчай рабоце Наталля Аляксандраўна Шылько. — Завяршаем падрыхтоўку
да свята, якое адбудзецца 23 кастрычніка ў раѐнным Доме культуры па вуліцы
Станкевіча. Для мяне асабіста, як і для многіх калег-педагогаў, юбілей навучальнай установы — гэта выдатная нагода сустрэцца і ўспомніць тых, з кім на
працягу многіх гадоў разам працавалі. А якая гэта вялікая радасць для сѐнняшніх навучэнцаў!»
У тым ліку і для старшыні старастата каледжа Аляксандра Лукашэвіча,
навучэнцаў, стыпендыятаў абласнога камітэта прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу Анастасіі Пупкевіч, Уладзіслава Лявіцкага і Ірыны Бондар (на здымку ўверсе).
Патрэбу ў кадрах дыктуе жыццѐ
Напярэдадні юбілею навучальнай установы з дырэктарам прафтэхкаледжа М. М. Лысѐнкам гутарыў карэспандэнт ―Пастаўскага краю‖ Пѐтр Курыловіч.
— Мікалай Мікалаевіч, вы ўзначальваеце навучальную ўстанову
апошнія дзесяць гадоў. Чым былі адметнымі яны для інжынернапедагагічнага калектыву і навучэнцаў?

— На кожным этапе свайго развіцця вучылішча, ліцэй і каледж (такі
шлях прайшла навучальная ўстанова) вырашалі задачы, якія ставілі жыццѐ, вытворчая неабходнасць. Шмат было зроблена і ў гэтым десяцігоддзі, у прыватнасці па абнаўленні матэрыяльна-тэхнічнай базы. У нас з’явіліся новыя сучасныя трактары, камбайны, грузавы аўтамабіль, абаротныя плугі, дыскі, сеяльныя
агрэгаты і іншая айчынная тэхніка.
Дзякуючы цеснаму ўзаемадзеянню з Міністэрствам і ўпраўленнем адукацыі аблвыканкама, шэрагам вышэйшых навучальных устаноў і прадпрыемстваў краіны, на баланс навучальнай установы былі перададзены для далейшай
эксплуатацыі або ў якасці экспанатаў грузавы і легкавы аўтамабілі, 2 мікрааўтобусы, камплекты агрэгатаў да энерганасычаных трактароў для абсталявання майстэрань і лабараторый. Частка вучэбных экспанатаў створана ў гуртках
тэхнічнай творчасці.
Значны аб’ѐм работы выкананы па капітальным рамонце і рэканструкцыі
інтэрната,
цэнтральнага
вучэбнага
корпуса,
магазіна,
стадыѐна,
ма. Створаны і аснашчаны вучэбным абсталяваннем майстэрні для практычных
заняткаў муляраў і зваршчыкаў, лабараторыі па электратэхніцы і электраабсталяванні аўтамабіляў. Набыты тры камп’ютарныя класы. Падрыхтавана праектна-каштарысная дакументацыя на капітальны рамонт з элементамі мадэрнізацыі студэнцкай сталовай.
Для вытворчага навучання работнікаў масавых прафесій шырока выкарыстоўваем матэрыяльную базу філіяла ―Аўтатранспартнае прадпрыемства
№17 г. Паставы‖, АБП ―Рассвет Пастаўскі‖, райспажыўтаварыства, ПВП ―Пастаўскі мэблевы цэнтр‖, ААТ ―Паставымэбля‖, ―Хацілы-агра‖, ―Сцяг Перамогіагра‖, ―Навасѐлкі-Лучай‖, УП ―ПастТэк‖.
Гэта далѐка не поўны пералік таго, што зроблена і робіцца ў каледжы,
каб забяспечваць на належным узроўні вучэбны і выхаваўчы працэсы.
— Каледж заўсѐды вызначаўся моцнымі, прафесійна падрыхтаванымі інжынерна-педагагічнымі кадрамі. Што можаце сказаць пра іх сѐнняшні склад?
— У нас 65 педагагічных работнікаў. Амаль палова мае першую і
вышэйшую кваліфікацыйныя катэгорыі. Годна працягваюць традыцыі
папярэднікаў, старэйшых калег намеснікі дырэктара Наталля Аляксандраўна
Шылько, Алена Канстанцінаўна Дубовік, майстры вытворчага навучання і выкладчыкі Дзмітрый Васільевіч Міхасѐнак, Адам Часлававіч Кузміч, Юрый Барысавіч Трафімаў, Леанід Уладзіміравіч Косаў, Аляксей Уладзіміравіч Харкоў,
Валянціна Міхайлаўна Клянтак, Антаніна Іванаўна Кухальская, Ірына Вінальеўна Мілта, Ірына Пятроўна Літовец, Ларыса Уладзіміраўна Жук і іншыя.

Вынікам працы педагогаў з’яўляюцца паказчыкі паспяховасці навучэнцаў. За мінулы навучальны год нашы навучэнцы маюць другі вынік у вобласці на ўзроўні прафтэхадукацыі і першы — на ўзроўні сярэдняй спецыяльнай
адукацыі. Па-ранейшаму паспяхова ажыццяўляецца бесперапыннае навучанне.
Такія дагаворы мы маем з Полацкім дзяржаўным, Віцебскім тэхналагічным,
Брэсцкім тэхнічным, Беларускім гандлѐва-эканамічным універсітэтамі і некаторымі іншымі навучальнымі ўстановамі. Кожны год каля 30% нашых выпускнікоў прадаўжаюць у іх вучобу, што з’яўляецца таксама адным з вышэйшых
паказчыкаў сярод аднатыпных вучэбных устаноў Віцебшчыны.
Кожнае новае пакаленне педагагічных работнікаў ідзе па шляху
павышэння статусу навучальнай установы, якая вырасла з маленькага рамеснага вучылішча да каледжа, дзе рыхтуюць рабочыя кадры і спецыялістаў з
сярэдняй спецыяльнай адукацыяй. Сѐння можна з упэўненасцю сказаць, што і
гэта не мяжа.
— За 60 гадоў у вучылішчы і каледжы падрыхтаваны дзясяткі тысяч спецыялістаў масавых прафесій. Сѐння яны працуюць не толькі на асноўнай вытворчасці, але і займаюць кіруючыя пасады, самі вызначаюць
стратэгіі развіцця калектываў.
— Гонарам навучальнай установы былі і застаюцца яе выпускнікі. Найбольш дасягненняў маюць механізатары. У іх ліку пераможцы і прызѐры абласнога і рэспубліканскага спаборніцтваў ―Дажынкі‖, ―Лепшыя па прафесіі‖ і
іншых конкурсаў Мікалай Чашун, Дзмітрый Дзясятнік, Міхаіл Ярашэвіч, Андрэй Курто, Міхаіл Субач, Раман Лыжко, Дзмітрый Лысѐнак, Віктар Рогаў з ААТ
―Хацілы-агра‖, ―Кураполле-агра‖, ―Навасѐлкі-Лучай‖ і многія іншыя.
Наша навучальная ўстанова стала першай прыступкай у кар’еры Героя
Сацыялістычнай Працы, былога старшыні калгаса імя Суворава А. А. Валодзькі, кандыдата тэхнічных навук, дацэнта, дэкана аграмеханічнага факультэта
БДАТУ В. Б. Лоўкіса, былога дырэктара каледжа, а цяпер начальніка ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама П. Л. Курто, першага намесніка старшыні Браслаўскага райвыканкама М. А. Чагарына, іншых
кірючых работнікаў.
— Вашы выхаванцы жывуць не толькі вучобай, але і актыўна
ўдзельнічаюць у культурных і спартыўных мерапрыемствах.
— У каледжы сапраўды вялікая ўвага надаецца занятасці навучэнцаў у
пазаўрочны час. Працуюць гурткі ―Наша спадчына‖, ―Саламяныя фантазіі‖,
―Вакальныя спевы‖, музей ―Гісторыя і сучаснасць‖, інфармацыйны цэнтр, выдаецца часопіс ―Каледж — гэта мы‖. Нязменным удзельнікам усіх мерапрыемстваў з’яўляецца духавы аркестр. Другі год запар каледж выйшаў пераможцам

абласной спартакіяды сярод навучэнцаў устаноў прафтэхадукацыі Віцебшчыны. На рэспубліканскіх спаборніцтвах па валейболе наша каманда заваявала
сярэбраныя медалі. А на мінулым тыдні ўпершыню на абласным узроўні святкавалі перамогу футбалісты.
Пра актыўны, паспяховы ўдзел навучэнцаў і педагагічных работнікаў у
мерапрыемствах раѐннага, абласнога і рэспубліканскага ўзроўняў сведчаць
больш за 70 дыпломаў усіх ступеняў, заваяваных на іх.

Змянілася не адно пакаленне

Гэты здымак зроблены год назад пасля ўрачыстага адкрыцця музея каледжа ―Гісторыя і сучаснасць‖. На ім разам з цяперашнім кіраўніцтвам навучальнай установы група ветэранаў-педагогаў і майстроў, якія ўсѐ жыццѐ аддалі
падрыхтоўцы кадраў масавых прафесій. Пайшоўшы на заслужаны адпачынак,
яны не парываюць сувязей з былымі калегамі, заўсѐды жаданыя госці ў каледжы. Музей — яскравае пацвярджэнне таго, наколькі беражліва і адказна ў
навучальнай установе ставяцца да сваѐй гісторыі, людзей, якія тут працавалі і
вучыліся. Дзякуючы педагогу Галіне Георгіеўне Сільвановіч і яе памочнікам,
тут сабраны багаты матэрыял, які расказвае пра розныя перыяды дзейнасці
навучальнай установы, будні і святы педагогаў і навучэнцаў, многае іншае, чым
жылі будучыя гаспадары зямлі.
Пачынаючы з 1955 года, навучальная ўстанова прайшла шлях ад рамеснага вучылішча да прафесіянальнага ліцэя, а затым прафесіянальнатэхнічнага каледжа сельскагаспадарчай вытворчасці. На кожным этапе вырашаліся задачы падрыхтоўкі тых кадраў, якія былі запатрабаваны жыццѐм, вытворчай неабходнасцю. Заўсѐды гэта быў рух наперад.
Першы загад па рамесным вучылішчы №2 датуецца 28 верасня 1955 года. У вучылішча было залічана 150 чалавек з дванаццаці раѐнаў Беларусі, у іх
ліку чатыры дзяўчыны. Першай жыхаркай раѐна, якая выказала жаданне стаць
трактарысткай, стала Ганна Цыбулѐнак з вѐскі Андруцішкі. Ужо ў сакавіку
наступнага года выпускнікі атрымалі прафесіі трактарыста і слесара 3-га разра-

ду. 85 з іх былі накіраваны на асваенне цалінных зямель у Казахстан. За
першыя пяць гадоў існавання навучальнай установы, якой кіраваў Мікалай
Аляксандравіч Камісараў, было падрыхтавана 1590 трактарыстаў, слесараў і
іншых работнікаў сельскай гаспадаркі.
У лістападзе 1962 года рамеснае вучылішча ператворана ў сельскае
ПТВ-2. На працягу дваццаці аднаго года, пачынаючы з 1963-га, яго дырэктарам
з’яўляўся Эдуард Сцяпанавіч Жаўрыд. Пад яго кіраўніцтвам для калгасаў і
саўгасаў было падрыхтавана больш за 10000 спецыялістаў. Група выпускнікоў
на чале з выкладчыцай Надзеяй Аляксандраўнай Турла працавала на асваенні
цалінных зямель.
Пры Э. С. Жаўрыду сіламі навучэнцаў пабудаваны клуб на 350 месцаў,
вучэбныя класы і лабараторыі. У 1979 годзе здадзены ў эксплуатацыю інтэрнат
на 395 месцаў. У вучылішчы з’явілася магчымасць разам з вядучымі прафесіямі
трактарыста-машыніста шырокага профілю і вадзіцеля катэгорыі ―С‖ атрымаць
агульную сярэднюю адукацыю.
З 1986-га па 1998 год педагагічны калектыў узначальваў Аляксандр
Аляксандравіч Дзеравянка. Пад яго кіраўніцтвам за дзесяць гадоў было падрыхтавана 2036 трактарыстаў-машыністаў, слесараў-рамонтнікаў, вадзіцеляў,
аператараў машыннага даення кароў, рахункаводаў-касіраў, прадаўцоў, работнікаў іншых прафесій. 88 выпускнікоў атрымалі дыпломы з адзнакай, 253 —
павышаныя разрады. Разнастайнасць прафесій, якім навучалі, патрабавала
значнага ўмацавання матэрыяльна-тэхнічнай базы. У гэтым плане было зроблена шмат.
У 1998 годзе дырэктарам ПТВ-165 стаў Пѐтр Леанідавіч Курто. Была
пачата падрыхтоўка спецыялістаў для сельскай гаспадаркі па сістэме бесперапыннага навучання: ПТВ — Беларускі аграрна-тэхнічны ўніверсітэт. За кароткі
прамежак часу прафтэхвучылішча стала ліцэем, а затым — каледжам, што
дазволіла ажыццяўляць падрыхтоўку не толькі рабочых кадраў, але і спецыялістаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй.
У 2005 годзе навучальную ўстанову ўзначаліў Мікалай Мікалаевіч Лысѐнак. Пад яго кіраўніцтвам значна ўмацавалася матэрыяльна-тэхнічная база,
пастаянна ўдасканальваецца вучэбна-выхаваўчы працэс. Каледж сѐння — гэта
дзѐнная, вячэрняя і завочная формы навучання, падрыхтоўка, перападрыхтоўка
і павышэнне кваліфікацыі з ліку дарослага насельніцтва. Адукацыю ў ім па 8
спецыяльнасцях і 13 кваліфікацыях атрымліваюць больш за 430 навучэнцаў.

Усѐй сям’ѐй

сям’я Шылѐнак.
Для калектыву каледжа характэрным з’яўляецца тое, што тут працавалі і
прадаўжаюць працаваць многія бацькі і дзеці, ствараюцца цэлыя дынастыі. З
ліку такіх сям’я Шылѐнак. Заснавальніцай дынастыі стала маці Наталля Рыгораўна, якая ў сямідзясятыя гады мінулага стагоддзя з адзнакай закончыла
СПТВ-2 і атрымала кваліфікацыю майстра-жывѐлавода. Потым былі Пінскі індустрыяльна-педагагічны тэхнікум і вяртанне на работу ў Паставы майстрам
вытворчага навучання.
Аднак па сямейных абставінах (мужа камандзіравалі за мяжу) Наталля
Рыгораўна вымушана была развітацца з калектывам, дзе так удала складвалася
яе працоўная біяграфія. Пасля вяртання ў Паставы ѐй прапанавалі месца выхавальніцы, а затым і загадчыцы інтэрната. На гэтай клопатнай пасадзе працуе па
сѐнняшні дзень. А справу, якую пачынала ў дзявоцтве, прадоўжылі
ны Юрый і Сяргей. Абодва закончылі вучылішча, Пінскі індустрыяльнапедагагічны каледж і Горацкую сельскагаспадарчую акадэмію. З багатым багажом ведаў Юрый працуе майстрам вытворчага навучання, а Сяргей — выкладчыкам спецыяльных дысцыплін.
Сваім стаў калектыў каледжа і для бацькі, ваеннага пенсіянера Веніяміна
Несцеравіча Шылѐнка, які ўладкаваўся сюды ахоўнікам.У гэтай навучальнай
установе выкладае замежную мову жонка Юрыя Алена. Зараз яна ў дэкрэтным
водпуску.

У атмасферы партнѐрства

В. М. Клянтак з навучэнцамі Русланам Рабухіным, Віктарам Лоўкісам,
Аляксеем Аўгусціновічам і Уладзімірам Бурцом.

Асноўная вучэбна-выхаваўчая работа ў каледжы вядзецца ў групах, галоўнымі арганізатарамі дзейнасці якіх з’яўляюцца майстар вытворчага навучання і куратар. Майстрам групы №207, у якой займаецца 26 трэцякурснікаў, працуе В. М. Клянтак. Валянціна Міхайлаўна лічыць, што поспехі яе
выхаванцаў у вучобе, працы, грамадскіх справах — гэта вынік узаемнага даверу, ведання індывідуальных здольнасцей і магчымасцей кожнага юнака. Мэту
сваѐй работы майстар бачыць не толькі ва ўмацаванні вучэбнай і бытавой дысцыпліны, але і ў вырашэнні розных праблем, якія ўзнікаюць у паўсядзѐнным
жыцці маладых людзей. Яны ведаюць, што заўсѐды могуць разлічваць на разуменне, падтрымку, добрую параду, якую дасць Валянціна Міхайлаўна.

У групе стала правілам разам дзяліць радасці і няўдачы. А гэта не так і
проста, калі ўлічыць, што ў вучнѐўскім калектыве толькі юнакі. Тым не менш
майстру ўдалося стварыць атмасферу супрацоўніцтва і раўнапраўнага партнѐрства, дабрыні і ўзаемаразумення, што праяўляецца ў першую чаргу на ўроках.
Па паспяховасці будучыя спецыялісты тэхнічнага забеспячэння сельскагаспадарчых работ на другім месцы ў каледжы сярод груп узроўню прафесійнатэхнічнай адукацыі. А найлепшыя адзнакі маюць Руслан Рабухін, Віктар
Лоўкіс, Аляксей Аўгусціновіч, Віктар Счасны, Уладзімір Бурэц, Аляксандр
Грузд, Уладзіслаў Хаткевіч, Уладзімір Іваноў, Яўгеній Ханяўка, Дзмітрый Турчыновіч.
Пад кіраўніцтвам майстра юнакі працуюць у студэнцкім сельскагаспадарчым атрадзе і дабіваюцца на ўборцы ўраджаю лепшых вынікаў у раѐне і
вобласці. Па-сапраўднаму захоплены сваѐй будучай прафесіяй Уладзімір Бурэц,
Аляксандр Быстроў, Арцѐм Маісееў, Мікалай Шылей. Многія займаюцца ў
спартыўных секцыях. Яны не толькі загартоўваюцца фізічна, набіраюцца сіл,
але і паказваюць высокія вынікі на спартыўных спаборніцтвах. Чэмпіѐнамі вобласці па зімовым шматбор’і ―Здароўе‖ сталі Канстанцін Шэршань і Аляксандр
Грузд. Канстанцін з’яўляецца таксама пераможцам абласных і раѐнных
спаборніцтваў па кулявой стральбе.
Першыя памочнікі Валянціны Міхайлаўны — стараста групы Аляксандр
Грузд і яго намеснік Аляксей Аўгусціновіч. У цесным кантакце майстар працуе
з бацькамі навучэнцаў. У яе добрыя ўзаемаадносіны з М. М. Нязамавай, І. М.
Маісеевай, У. Ж. Рабавым і іншымі.

Прыроджаны педагог

Ганна Браніславаўна Маслоўская

У каледжы Ганна Браніславаўна Маслоўская працуе з 1994 года. Вызначаецца шырокай эрудыцыяй, веданнем тэарэтычных і практычных асноў дысцыплін, якія выкладае. Яе выхаванцы — гэта будучыя повары. Яны абавязаны
выдатна валодаць навыкамі прыгатавання розных страў, разбірацца ў калькуляцыі і ўліку, сучасным абсталяванні, ведаць асновы фізіялогіі харчавання,
санітарыі і гігіены, многае іншае. Усѐ гэта і стараецца даць навучэнцам майстар
на самым высокім метадычным узроўні.
Многае значыць тое, што навучанне будучых работнікаў грамадскага
харчавання райспажыўтаварыства ці прыватных кафэ і бараў праходзіць у
абсталяванай майстэрні. Тут яны не толькі авалодваюць прафесійным уменнем
і навыкамі, але і выпускаюць прадукцыю, якая карыстаецца попытам у насельніцтва, вырабляюць муляжы кулінарных вырабаў, распрацоўваюць інструкцыйна-тэхналагічныя карты.
Кожны год у каледжы праводзяцца конкурсы прафесійнага майстэрства,
прадметныя тыдні па спецыяльнасцях. Навучэнцы праходзяць вытворчую
практыку ў працоўных калектывах. Водгукі пра іх толькі станоўчыя.
Сваѐ педагагічнае майстэрства і вопыт майстар вытворчага навучання Г.
Б. Маслоўская адточвае на занятках метадычных камісій, пасяджэннях педа-

гагічнага савета, у ―Школе маладога педагога‖. Удзельнічала ў абласным конкурсе ―Лепшы выкладчык-2015‖ устаноў прафтэхадукацыі і заняла чацвѐртае
месца.

Свой духавы аркестр

Удзельнікі аркестра пасля выступлення на святочным канцэрце ў Віцебску, прысвечаным 75-годдзю прафтэхадукацыі краіны.

Далѐка не ў кожным раѐне, а тым больш у навучальнай установе, ѐсць
свой духавы аркестр. У Паставах такі калектыў, дзякуючы таленавітаму музыканту і арганізатару Леаніду Уладзіміравічу Косаву, існуе ўжо 21 год. Не проста існуе, але і актыўна выступае, пастаянна папаўняе свой склад новымі аркестрантамі, а рэпертуар — творамі, пацвярджае званне ўзорнага калектыву.
Самадзейныя музыкі, а менавіта такімі з’яўляецца большасць з іх, неаднаразова выступалі на сцэне прафтэхкаледжа, канцэртных пляцоўках раѐна.
Ім апладзіравалі жыхары абласнога цэнтра і сталіцы, высока ацэньвала выканальніцкае майстэрства журы разнастайных конкурсаў і аглядаў. Калектыў і яго
кіраўнік Л. У. Косаў маюць шмат узнагарод. У 2015 годзе выканальніцкае майстэрства ўдзельнікаў эстрадна-духавога аркестра адзначана двума дыпломамі I
ступені абласнога агляду-конкурсу ―Арт-вакацыі‖ і рэспубліканскага фестывалю самадзейнай творчасці, прысвечанага 70-годдзю Вялікай Перамогі.
У пятніцу юныя музыкі і іх кіраўнік Л. У. Косаў будуць вітаць сваім выступленнем удзельнікаў урачыстага сходу, прысвечанага 60-годдзю навучальнай установы.

Ініцыятыўны, таленавіты

Д. В. Міхасѐнак (крайні злева) з выкладчыкам А. У. Харковым і навучэнцамі групы №19/2 ля аднаго са стэндаў.

У канцы верасня ў Віцебску ва ўрачыстай абстаноўцы адзначалася 75годдзе прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі Беларусі. На сходзе прысутнічала
і дэлегацыя Пастаўскага каледжа. Выкладчыку Дзмітрыю Васільевічу Міхасѐнку была ўручана высокая ўзнагарода — значок ―Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь‖.
Дзмітрый Васільевіч 32 гады працуе выкладчыкам спецыяльных дысцыплін на ўзроўні прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі,
мае вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю. Закончыўшы ў 1981 годзе Беларускі інстытут механізацыі сельскай гаспадаркі, ѐн быў накіраваны ў адну з
гаспадарак Бешанковіцкага раѐна Віцебскай вобласці на пасаду галоўнага
інжынера. Адпрацаваўшы належныя па размеркаванні два гады, уладкаваўся ў
Пастаўскае сельскае прафесіянальна-тэхнічнае вучылішча №2. Час паказаў,
што выбар быў зроблены правільны, работа з навучэнцамі стала яго прызваннем. За гэта ўдзячны першым сваім старэйшым калегам Таццяне Фѐдараўне
Івановай, Людміле Мітрафанаўне Субач, Чаславу Сцяпанавічу Шыдлоўскаму.
Дзмітрый Васільевіч увесь час працуе выкладчыкам спецыяльных дысцыплін. Разам з іншымі падрыхтаваў і даў пуцѐўку ў самастойнае жыццѐ больш

чым тром тысячам трактарыстаў, вадзіцеляў аўтамабіляў, слесараў па рамонце
сельскагаспадарчых машын і абсталявання. Сярод іх была адзіная дзяўчына —
Таіса Гуляева, якая закончыла каледж з адзнакай, атрымала правы вадзіцеля
аўтамабіля катэгорыі ―С‖.
Кіраўніцтва навучальнай установы характарызуе выкладчыка як чалавека ініцыятыўнага, таленавітага, які валодае перадавымі педагагічнымі
тэхналогіямі.
Д. В. Міхасѐнак у пастаянным пошуку, праводзіць вялікую работу па далучэнні юнакоў да тэхнічнай творчасці, узначальвае ў каледжы арганізацыю
вынаходнікаў і рацыяналізатараў. Арыгінальныя экспанаты і работы Д. В.
Міхасѐнка і яго таленавітых вучняў Анатолія Астроўскага, Сяргея
Пабядзінскага і іншых неаднаразова заваѐўвалі дыпломы ўсіх узроўняў на абласных і рэспубліканскіх выставах тэхнічнай творчасці.
Урокі Дзмітрыя Васільевіча праходзяць у асаблівай абстаноўцы, бо на іх
выкарыстоўваюцца электронныя вучэбныя дапаможнікі, метадычныя распрацоўкі, дыскі з відэафільмамі і прэзентацыямі, створаныя самім выкладчыкам.
Кабінет і лабараторыя спецыяльных прадметаў, якімі ѐн загадвае, таксама
абсталяваны ў адпаведнасці з патрабаваннямі дзеючых стандартаў. І тут большасць мадэляў, макетаў, рознае вучэбнае абсталяванне створаны яго рукамі або
сумесна з навучэнцамі і іншымі выкладчыкамі.
―Чалавек павінен пастаянна развівацца, удасканальвацца, быць у пошуку, каб прыносіць карысць грамадству, атрымліваць ад сваѐй дзейнасці сапраўднае задавальненне‖, — такое крэда педагога.

Тэкст і фота Пятра Курыловіча
21.10.2015 г.

―Развівацца, прадаўжаць традыцыі‖
Такія пажаданні былі
адрасаваны
калектыву
Пастаўскага
дзяржаўнага
прафесіянальна-тэхнічнага
каледжа
сельскагаспадарчай
вытворчасці
на
яго
60годдзі. Урачыстасць з гэтай
нагоды
адбылася
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кастрычніка і пачалася з гімна
навучальнай
установы,
які
прагучаў у выкананні педагогаў
і майстроў, паклаў пачатак усім
далейшым дзеям, прысвечаным
юбілею.
Дырэкцыя і ўвесь педагагічны калектыў актыўна рыхтаваліся да знамянальнай даты. У фае Дома культуры была разгорнута экспазіцыя
фотаздымкаў, дакументаў, іншых матэрыялаў, якія расказвалі пра гісторыю
навучальнай установы, многіх майстроў, выкладчыкаў і выпускнікоў, якія
працавалі і вучыліся тут. Унушальным атрымаўся стэлаж з кубкамі, граматамі і
дыпломамі, заваяванымі спартсменамі каледжа на спаборніцтвах раѐннага, абласнога і рэспубліканскага ўзроўняў. Прыцягвалі ўвагу вырабы педагогапсіхолага Д. П. Касцень.
А ў зале Дома культуры два першыя рады амаль цалкам занялі летапісцы і стваральнікі гісторыі — ветэраны працы. Іх, а таксама сѐнняшніх работнікаў і лепшых навучэнцаў, шматлікіх гасцей вітаў дырэктар каледжа М. М.
Лысѐнак. Ён расказаў аб асноўных этапах станаўлення навучальнай установы,
падрыхтоўцы кадраў масавых прафесій у залежнасці ад вытворчай патрэбнасці, рабоце па ўмацаванні матэрыяльна-тэхнічнай базы, творчых і працоўных
дасягненнях педагогаў і навучэнцаў, шчыра падзякаваў ветэранам і тым, хто
сѐння прадаўжае іх справу, успомніў майстроў і выкладчыкаў, якіх ужо няма ў
жывых.
Кветкі і сувеніры — ветэранам.
— У сваім развіцці ваша навучальная ўстанова прайшла выдатны
шлях: ад прафтэхвучылішча да каледжа
сельскагаспадарчай вытворчасці, — сказаў, звяртаючыся да прысутных, начальнік аддзела Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь М. С. Булько.— Пра
вас ведаюць ва ўсѐй Беларусі. Яшчэ ў
60-ыя гады мінулага стагоддзя першыя
выпускнікі добра зарэкамендавалі сябе
на асваенні цалінных зямель у Казах-

стане. За шэсць дзесяцігоддзяў дасягнуты сапраўды значныя поспехі. Яны сталі
магчымымі дзякуючы таму, што ў навучальнай установе пастаянна дзейнічае
прафесійны, творчы педагагічны калектыў, які адказна ставіцца да падрыхтоўкі
і выхавання кадраў масавых прафесій.
М. С. Булько зачытаў прывітальны адрас міністра адукацыі Рэспублікі
Беларусь М. А. Жураўкова калектыву навучальнай установы і ўручыў падарунак — манументальную кнігу ―Белая Русь со средины I тысячелетия до средины ХIII века‖, асвечаную Мітрапалітам Мінскім і Слуцкім Патрыяршым Экзархам усяе Беларусі Філарэтам. Частку кніг з яго благаславення перадалі
Міністэрству адукацыі для ўручэння тым навучальным установам, якія паспяхова спраўляюцца з пастаўленымі перад імі задачамі.

Начальнік аддзела Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь М. С.
Булько ўручае Ганаровую грамату выкладчыцы А. І. Кухальскай.
— На працягу шасці дзесяцігоддзяў у Паставах вядзецца падрыхтоўка
кадраў масавых прафесій, — гаварыў, вітаючы юбіляраў, старшыня раѐннага
выканаўчага камітэта В. С. Гутараў. — Побач з традыцыйнымі навучэнцы
атрымліваюць новыя спецыяльнасці. Для гэтага створана і пастаянна ўдасканальваецца матэрыяльна-тэхнічная база, мацнеюць сувязі з базавымі прадпрыемствамі і арганізацыямі, ѐсць вопытныя педагогі, майстры. У каледжы не
існуе асаблівых праблем з наборам на вучобу. У сваѐй большасці навучэнцы
атрымліваюць трывалыя веды, пра што сведчаць паказчыкі паспяховасці.
Асабліва хочацца падзякаваць педагагічнаму калектыву і навучэнцам за дапамогу ва ўборцы ўраджаю і пажадаць цікава жыць і далей, развівацца, прымнажаць добрыя традыцыі.
Высокую ацэнку рабоце навучальнай установы даў начальнік аддзела
прафесіянальнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі ўпраўлення адукацыі Віцебскага аблвыканкама С. А. Каваленка і ўручыў калектыву
прывітальны адрас і сертыфікат на 100 мільѐнаў рублѐў, якія стануць першапатковым узносам для набыцця сучаснага трактара айчыннай вытворчасці.
А потым Сяргей Аляксандравіч паведаміў, што мяняецца статус навучальнай установы — у адпаведнасці з рашэннем абласнога выканаўчага

камітэта, з 1 студзеня 2016 года дзяржаўны прафесіянальна-тэхнічны каледж
сельскагаспадарчай вытворчасці будзе ператвораны ў сярэднюю спецыяльную
ўстанову — Пастаўскі дзяржаўны каледж. Ён будзе рыхтаваць кадры для некалькіх раѐнаў заходняга рэгіѐна Віцебшчыны.
Такую важную навіну ўсе прысутныя падтрымалі працяглымі апладысментамі, бо ў навучальнай установы адкрываюцца новыя перспектывы. Для
таго каб іх ажыццявіць, запатрабуюцца яшчэ больш зладжаныя прафесійныя
дзеянні ўсіх работнікаў. Да гэтага большасць педагогаў, майстроў і іншых спецыялістаў гатовы. Пра ўзровень іх падрыхтоўкі сведчаць і шматлікія ўзнагароды, якімі былі адзначаны на свяце некалькі дзясяткаў чалавек. Яны атрымалі
Ганаровыя граматы і Падзякі Міністэрства і ўпраўлення адукацыі аблвыканкама, абласнога Савета дэпутатаў, раѐннага выканаўчага камітэта, абласнога і раѐннага камітэтаў прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу, дырэкцыі
каледжа.

Ля экспазіцыі з матэрыяламі пра гісторыю каледжа.
Напярэдадні і ў дзень святкавання ў адрас юбіляраў паступіла некалькі
тэлеграм і прывітальных пісем. Адно з іх прыйшло з Расійскай Федэрацыі, з
горада Барысаглебск. Калег з Пастаў павіншавалі выкладчыкі і супрацоўнікі
сельскагаспадарчага тэхнікума, з якім шосты год працягваецца актыўнае супрацоўніцтва па розных кірунках.
Кранальным атрымалася відэавіншаванне выпускніка 1962 года, былога
старшыні калгаса імя Суворава, Героя Сацыялістычнай Працы Алега Адольфавіча Валодзькі. З вышыні пражытага і перажытага ѐн высока ацаніў працу
сваіх першых настаўнікаў, пажадаў, каб на пастаўскай зямлі з’яўлялася больш
сапраўдных гаспадароў.
А потым былі віншаванні і падарункі ад прадстаўнікоў навучальных
устаноў з Гарадка, Полацка, Відзаў, Глыбокага кіраўнікоў сельгасарганізацый,
прадпрыемстваў і ўстаноў Пастаўшчыны. Выдатныя падарункі ў юбілейны год
сваѐй навучальнай установе падрыхтавалі самі педагогі і навучэнцы, узнагароджванне якіх адбылося ў намінацыі ―Нашы дасягненні‖. Па выніках мінулагодняга працоўнага семестра лепшым у вобласці прызнаны студэнцкі атрад

―Задзеўе‖ (кіраўнік — В. М. Клянтак). Стыпендыятамі абласнога камітэта
прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу сталі Анастасія Пупкевіч,
Уладзіслаў Лявіцкі і Ірына Бондар. Аляксандр Макаранка ўдастоены дыплома
II ступені абласнога этапа рэспубліканскага агляду-конкурсу мастацкіх калектываў і індывідуальных выканаўцаў ―АРТ-вакацыі‖. Каманды каледжа (трэнеры
— Ю. Б. Трафімаў і А. А. Тарасевіч) выйшлі пераможцамі абласных
спаборніцтваў па валейболе і міні-футболе сярод устаноў прафтэхадукацыі
Віцебшчыны. Дыпломам I ступені рэспубліканскага фестывалю мастацкай
творчасці вучнѐўскай і студэнцкай моладзі, прысвечанай 70-годдзю Вялікай
Перамогі, адзначана выканальніцкае майстэрства ўзорнага духавога аркестра
пад кіраўніцтвам Л. У. Косава.

Трэнер Ю. Б. Трафімаў і яго каманда —
чэмпіѐн вобласці па валейболе.
Момант узнагароджвання гэтых каманд і калектываў атрымаўся самым
яркім і прыгожым, бо на сцэне сабраліся самыя працавітыя, таленавітыя і спартыўныя. Яны, як і многія іншыя юнакі і дзяўчаты, сѐння з’яўляюцца лепшымі
прадстаўнікамі вучнѐўскай моладзі, а заўтра абавязкова праявяць сябе ў працы,
грамадскім жыцці калектываў. За такімі — наша будучыня.
На святкаванні юбілею каледжа выступілі заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь фальклорны ансамбль ―Паазер’е‖, салістка Марыя Лібоза і ансамбль танца ―Дзяцінства‖ Навасѐлкаўскага філіяла Варапаеўскай дзіцячай
школы мастацтваў, ансамбль барабаншчыц, танцавальныя калектывы Пастаўскай дзіцячай школы мастацтваў, СШ №1, раѐннага цэнтра дзяцей і моладзі,
удзельнікі мастацкай самадзейнасці каледжа. Завяршылася ўрачыстасць кампазіцыяй ―Сцяганосцы‖ і феерверкам.
Тэкст і фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.
31.10.2015 г.

Сакрэт шчасця — у каханні і павазе
Каб добра вывучыць чалавека, трэба з ім пуд солі з’есці
— сцвярджае народная мудрасць.
Пастаўчанам Святлане Грыгор’еўне і Эдуарду Сця-панавічу
Жаўрыдам, якія 20 снежня адзначаць брыльянтавае вяселле,
за 60 гадоў сумеснага жыцця давялося раздзяліць не адзін пуд і
солі, і цукру.
Яны пазнаѐміліся ў чэрвені
1965 года на танцах у парку Чалюскінцаў у Мінску. Эдуард
Сцяпанавіч быў без пяці хвілін выпускніком сталічнага політэхнічнага інстытута, Святлана Грыгор’еўна заканчвала чацвѐрты курс юрыдычнага.
— Калі Эдзік падышоў запрасіць мяне на танец, маѐ сэрца нечакана закалацілася, — успамінае Святлана Грыгор’еўна іх першую сустрэчу. — Вельмі здзівілася і падумала: цікава, што будзе, калі падыдзе яшчэ раз? Запрасіў на наступны
танец — і зноў трапятанне ў грудзях. Пазней зразумела: такім чынам Бог падказваў, што гэта мой лѐс.
З таго часу і пачало зараджацца іх каханне,
якое вытрымала сур’ѐзнае выпрабаванне — адлегласцю. Выпускніка сельскагаспадарчага факультэта Эдуарда Жаўрыда размеркавалі галоўным
інжынерам на Рагазнянскую машынна-трактарную
станцыю Жабінкаўскага раѐна Брэсцкай вобласці.
Святлана засталася вучыцца ў Мінску. Пісалі адно
аднаму пісьмы, часам бачыліся, прыязджаючы ў
госці. Астыць пачуццям не давала рэўнасць. Калі,
засумаваўшы па каханым, Святлана ў чарговым
лісце пачынала выказваць падазрэнні наконт яго
нявернасці, Эдуард тут жа прыдумваў якуюнебудзь прычыну для начальства і ехаў у Мінск.
Іншых дзяўчат, акрамя чарнявай прыгажуні Святланы, для яго не існавала, хоць дырэктар МТС і
спрабаваў пазнаѐміць маладога інжынера са сваѐй пляменніцай, якой ѐн падабаўся.
Так працягвалася з чэрвеня па лістапад. На кастрычніцкія святы закаханыя прынялі рашэнне ажаніцца, а ў наступны Святланін прыезд, узяўшы сведку, адправіліся ў ЗАГС. Маладая з сябрам Эдуарда, які працаваў у іншай МТС,
паехала туды на машыне, жаніх — ззаду на матацыкле.
— На дварэ снежань, дарога слізкая, — расказваў Эдуард Сцяпанавіч. —
Раптам бачу: машына назад едзе. ―Што здарылася?‖ — пытаюся. ―Усѐ, мы вы-

рашылі вярнуцца! — адказваюць. — Машыну занесла на дарозе, і яна ўдарылася ў дрэва‖. Угаварыў прадоўжыць шлях. У ЗАГСе — новая перашкода. Паколькі мы вырашылі распісацца без выпрабавальнага тэрміну, нас адправілі па
дазвол да начальніка міліцыі. Прыехалі туды, а начальнік мне ў лоб: ―А бацька
табе дазволіў?‖ Прыняў за дзесяцікласніка, бо я тады вельмі молада выглядаў.
Ад стрэсу нават пальчаткі ў яго кабінеце забыў. Шлюб зарэгістравалі ў самы
кароткі дзень года, але насуперак прыкмеце, што такім жа будзе і сумеснае
жыццѐ, яно ў нас аказалася доўгім і шчаслівым.
Віць сямейнае гняздо Жаўрыды пачалі ў Жабінкаўскім раѐне. Там маладой сям’і выдзелілі паўдома, пабудаванага для работнікаў МТС. Засяліліся ў
яго, маючы толькі чайнік ды венік. На рабоце Эдуарду Сцяпанавічу далі стол і
ложак. Прадуктаў ніякіх, магазін далѐка. На першым часе падкормлівалі знаѐмыя: нехта прынясе бульбы, нехта — сала. Яны ж і вяселле для маладажонаў
арганізавалі. Калі тыя вярнуліся з ЗАГСа, убачылі багата накрытыя сталы ў доме і каля сотні гасцей. Менавіта тое вяселле найбольш запомнілася юбілярам,
хоць было і другое, у маі, якое зрабілі бацькі.
На Брэсчыне сям’я, у якой неўзабаве нарадзіўся сын Генадзій, пражыла
каля двух гадоў. Адтуль пераехала ў Слуцк, да маці Святланы Грыгор’еўны,
якая хварэла. Эдуард Сцяпанавіч уладкаваўся ў СПТВ выкладчыкам, жонка
сядзела дома з малым. Работы па спецыяльнасці ў горадзе ѐй не было, і калі
мужу прапанавалі пасаду намесніка дырэктара Друйскага вучылішча экскаватаршчыкаў, на сямейным савеце вырашылі перабрацца туды. З Друі ў 1960
годзе пераехалі ў Паставы. Першым гэта зрабіў галава сямейства, які пайшоў
працаваць намеснікам дырэктара ў мясцовае СПТВ. А калі атрымаў службовую
кватэру побач з вучылішчам, перавѐз жонку з сынам. У Паставах у 1963 годзе ў
Жаўрыдаў нарадзілася дачка Ірына.
Святлана Грыгор’еўна спачатку выкладала ў вучылішчы гісторыю
КПСС, затым працавала адвакатам, пазней — суддзѐй у раѐнным судзе. Адтуль
і выйшла на пенсію. Эдуард Сцяпанавіч больш за два дзесяцігоддзі аддаў
прафтэхвучылішчу, у тым ліку 21 год з’яўляўся яго дырэктарам. На гэтай пасадзе стварыў практычна ўсю базу навучальнай установы, якая маецца сѐння.
Пабудавалі клуб, гаражы, вытворчыя майстэрні, новы вучэбны корпус, інтэрнат. Пры ім адбыліся тры рэарганізацыі ўстановы са зменамі назвы.
Спраў і адказнасці хапала і ѐй, і яму. Не прыходзілася сядзець склаўшы
рукі і дома, бо ў сям’і падрасталі двое дзяцей. Спраўляцца з цяжкасцямі і пазбягаць сварак дапамагалі каханне і павага адно да аднаго. Гэтыя пачуцці брыльянтавыя юбіляры называюць сакрэтам свайго сямейнага шчасця.
— Я і сѐння кахаю Свету, як у маладосці, і называю маѐй прыгажуняй,
— прызнаецца Эдуард Сцяпанавіч, з пяшчотай абдымаючы жонку. — Канешне,
у жыцці здараліся дробныя сваркі, але вялікіх не было. І такога, каб не размаўляць адно з адным некалькі дзѐн, не прыпомню.
— Да мяне ѐн заўсѐды добра адносіўся, клапаціўся, — хваліць мужа
Святлана Грыгор’еўна. — Пастаянна дапамагаў з дзецьмі: адвесці іх у сад, прывесці дамоў было яго абавязкам. Мыў посуд, падлогу ў хаце, прыбіраў, разам са
мной упраўляўся на агародзе. Я вельмі люблю кветкі. Раней садзіла больш за
200 кустоў руж. Пазней захапілася лілеямі, мела іх каля 150 гатункаў. Эдзік
дапамагаў даглядаць, укрываць на зіму. Нядаўна тры тыдні правяла ў бальніцы,

бо ў мяне хворыя ныркі. Пакуль лячылася, не магла нічога есці. Дык муж усіх
урачоў на ногі падняў, што я не ем, кожны дзень прыбягаў, а то і па два разы ў
дзень. Скажу так: як мы пражылі, цяпер мала хто жыве. Сѐння маладыя накрычаць адно на аднаго і пайшлі разводзіцца. Колькі я такіх пар у свой час развяла
— жах!
Да слоў Святланы Грыгор’еўны дадам, што Эдуард Сцяпанавіч яшчэ і
добры кулінар. Любіць пячы пірагі ў мультыварцы, робіць у ѐй цукаты з яблыкаў, якія мне давялося пакаштаваць. Гасцінныя гаспадары не адпусцілі з дома,
пакуль не выпіла з імі чаю з хатнімі прысмакамі.
Таму, як склаўся лѐс гэтай сямейнай пары, можна па-добраму пазайздросціць. Яны шчаслівыя бацькі, любячыя бабуля з дзядулем, маюць двое
праўнукаў. Сын і дачка, як і Эдуард Сцяпанавіч, закончылі Беларускі
політэхнічны інстытут, сталі дыпламаванымі будаўнікамі. Генадзій спачатку
працаваў майстрам у Мінску, потым яго накіравалі на ўзвядзенне Ігналінскай
АЭС, а калі Савецкі Саюз разваліўся, перавялі на Варонежскую атамную электрастанцыю. Адтуль неўзабаве вярнуўся ў Літву і ўладкаваўся ў вядомую нямецкую камп’ютарную фірму праграмістам (пакуль працаваў на станцыі, самастойна асвоіў камп’ютар). Ад гэтай фірмы Генадзія на два гады адправілі ў камандзіроўку ў Зімбабвэ, дзе пазней прапанавалі застацца. Але, пажыўшы там
некалькі гадоў, перабраўся ў Паўднѐва-Афрыканскую рэспубліку. Працягвае
працаваць у IT-сферы. Мае двух сыноў. Старэйшы, Дзмітрый, якому 35 гадоў,
зараз жыве ў Вільнюсе, валодае ўласнай камп’ютарнай фірмай, жанаты, у яго
двое дзяцей. Малодшы, 28-гадовы Аляксей, застаўся з бацькамі ў Афрыцы,
працуе інжынерам на буйным заводзе.
На Радзіму Генадзій з сям’ѐй прыязджае рэдка, але раз у год у бацькоў
бывае абавязкова. Часта тэлефануе ім, цікавіцца здароўем, справамі, калі сястра
Ірына з дачкой Святланай прывозяць у Паставы планшэт — размаўляюць па
скайпе. Ірына, закончыўшы інстытут, засталася жыць і працаваць у Мінску. Яна
— галоўны тэхнолаг на заводзе жалезабетонных вырабаў. 20-гадовая Святлана
— студэнтка Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, выдатніца,
найлепшая на патоку, займаецца навуковай дзейнасцю. Двойчы прымала ўдзел
у адкрытым усерасійскім конкурсе навуковых работ студэнтаў, магістрантаў і
аспірантаў. Летась заняла ў ім трэцяе месца, сѐлета выйшла пераможцай.
Заўтра яна з маці, Дзмітрый з сям’ѐй і іншыя родныя збяруцца за святочным сталом у Святланы Грыгор’еўны і Эдуарда Сцяпанавіча Жаўрыдаў, каб
павіншаваць бабулю з дзядулем з брыльянтавым вяселлем, пажадаць ім здароўя
і даўгалецця. Абавязкова паднімуць келіхі за дарагіх, любімых людзей і на
поўдні далѐкай Афрыкі.
Алена ШАПАВАЛАВА.
Фота аўтара і з сямейнага альбома Жаўрыдаў.
«Пастаўскі край”, 19 снежня 2015 года.

Водитель
Августинович Алексей –
учащийся учебной группы №207

Я считаю, что профессия водитель не менее важна, чем
врач, учитель, электрик или строитель.
Каждый человек, так или иначе, связан с этой профессией.
Кто-то имеет личного водителя, кто-то им и является. Мне
очень нравятся автомобили и все, связанное с дорогой. Я
знаю очень многих водителей, которые учились в нашем
колледже, осуществляющих международные перевозки как
по Беларуси, так и по зарубежным странам (Козел В.,
Шульский А., Николаев А.), и давно стал понимать, как важен профессиональный опыт, умение вовремя принимать правильные решения.
Водитель в современном мире - это не только профессия, но и образ жизни. У
некоторых нерадивых водителей есть мнение, что дорога простит многое. Я так
не думаю, поэтому особое внимание уделяю изучению правил дорожного движения, устройству автомобиля. В этом мне очень помогают преподаватели
Шиленок Сергей Вениаминович и Котович Сергей Анатольевич.
Какие бы машины не придумали для перемещения, всегда будут нужны люди,
которые будут ими управлять.

Августинович Алексей

Тракторист
Моисеев Артем –
учащийся учебной группы №207

Я живу в деревне. Мой отец Моисеев Иван Леонидович всю
жизнь работает механизатором в ОАО «Знамя Победы».
Сколько себя помню, всегда хотел посидеть в кабине трактора, которым управлял мой отец. Когда стал старше, папа
учил разбираться в механизмах и деталях. Как же мне это
нравилось! С выбором профессии вариантов не было. Я решил, что стану работать на земле, растить хлеб.
Квалификация тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства
интересна, трудна и почетна, ведь этот специалист участвует почти во всех аграрных работах. Круглый год для трактора и его хозяина находится работа, нелегкая и очень ответственная, требующая добросовестности и внимания. Чуть
зазевался тракторист, чуточку вильнул в сторону – пропало дело!
Папа всегда говорит: «Хороший тракторист – мастер своего дела, знает и умеет
работать на любых видах тракторов, на самых современных, постоянно поддерживает их в чистоте и рабочем состоянии». Нельзя в сельском хозяйстве
нарушить сроки выполнения работ на земле, поэтому тракторист должен быть
грамотным и квалифицированным специалистом.
Занятия по теоретическому обучению по предметам «Тракторы», «Сельскохозяйственные машины» качественно и интересно преподает Можейко Дмитрий
Аликович, а индивидуальное вождение тракторов – Плешивов Алексей Владимирович.
От меня будет зависеть благополучие не только моей семьи, моих родных, но и
моей страны.

Слесарь
Быстров Александр –
учащийся учебной группы №207

Слесарь – это человек, умеющий делать все.
Мне очень запомнилось занятие производственного обучения по квалификации «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», который проводил
мастер Кузмич Адам Чеславович. Там нас обучали ориентироваться в свойствах материалов, мы получали
навыки работы с различными инструментами и на станках.
Современное общество полностью механизировано. Без
техники, разнообразных механизмов и приспособлений
невозможно построить дом, вырастить хлеб. Вся техника, как сельскохозяйственная, так и домашняя, требует ухода, ремонта, обслуживания. Большое
внимание уделяют в колледже безопасным условиям труда, так как слесари занимаются наладкой, починкой, регулировкой различных механизмов.
Слесарь должен обладать хорошим здоровьем, так что занятия в спортивном
зале абсолютно не лишние.
К плюсам профессии можно отнести то, что она востребована и неплохо оплачивается при получении высоких результатов.
Среди всех видов слесарных работ, которые мы выполняли в мастерских, мне
понравилось опиливание, нарезание резьбы, паяние. Полученные практические
навыки мне уже пригодились в жизни. В это только первый этап обучения. Хочу освоить на третьем курсе квалификацию «Слесарь по ремонту автомобилей». Это востребовано и интересно.

Быстров А. с мастером Кузмичем А.Ч.
на производственном обучении в слесарной мастерской

Повар
Писарик Нина –
учащаяся учебной группы №212

Я шла в колледж целенаправленно: получить профессию
повара. Слышала я и то, что эта профессия не престижна.
Но уверена: она нужная, востребованная. А для девушки
(что немаловажно) – еще и в семье. Как приятно, когда
близкие тебе люди говорят слова искренней благодарности за вкусный обед, изумительный десерт.
В колледже профессию постигаем постоянно, сочетая теорию с практикой. У нас прекрасные мастера производственного обучения Масловская Анна Брониславовна, Рудинская Жанна Юльяновна, которые являются
настоящими профессионалами, замечательные повара в столовой, у которых
хочется учиться и брать пример (Чипко Н.А., Дудка Р.М., Позняк О.А.).
Так что о престиже мнение мое и моих подруг однозначное: раз это нужно, значит, и престижно!

Писарик Нина на производственном обучении
по квалификации «Повар»

Техник-механик
Казакевич Руслан –
учащийся учебной группы №16/2

Для меня колледж – это место, где я занимаюсь любимым
делом. А мое хобби – это техника. Любовь к ней привил
мне мой отец – Казакевич Валентин Владимирович, тракторист-машинист ОАО «Вереньки-Агро», выпускник
нашего колледжа. Еще в детстве я любил кататься с папой на тракторе и на комбайне. Будучи школьником, я
уже умел заводить «МТЗ-80». Закончив девятый класс, я
твердо решил поступить в Поставский колледж. Я знал:
там моя страсть к технике найдет практическое применение.
Я очень рад, что был зачислен в учебную группу №201, где вторым папой мне
стал Адам Чеславович Кузмич, человек с золотыми руками и огромной душой,
открытой для каждого из нас. Закончив первую ступень, я получил квалификации: водитель автомобиля категории «С», тракторист-машинист и слесарь по
ремонту автомобилей. Я решил не останавливаться на достигнутом и пошел
дальше на вторую ступень уровня среднего специального образования в нашем
колледже. Сейчас я учусь по специальности «Техническая эксплуатация автомобилей», скоро стану техником-механиком – квалифицированным специалистом по обслуживанию и ремонту автомобилей.
Колледж помогает мне реализовать свою мечту: превратить хобби в профессию. Благодаря преподавателям специальных дисциплин Харькову Алексею
Владимировичу, Будько Александру Евстафьевичу, Котовичу Сергею Анатольевичу я могу разобраться с любым механизмом. Теперь я с автомобилем на
«ты». А что может быть лучше, чем заниматься любимым делом?

Киватыцкий Валерий –
учащийся учебной группы №16/2

Колледж – это место, где мне хорошо, где меня понимают,
принимают таким, какой я есть. Колледж – это моя любимая
учебная группа №16/2, мой любимый куратор Будько Александр Евстафьевич. Здесь я могу быть собой, делаю то, что
люблю: получаю профессию, занимаюсь техническим творчеством, играю в волейбол. В колледже я нашел много новых друзей (Адамович Валерий, Кузнецов Денис, Казакевич
Руслан), познакомился с интересными людьми (преподавателями физической культуры Шалонниковой Людвигой Францевной и преподавателем спецдисциплин Харьковым Алексеем Владимировичем). Но главное
– я выбрал свой жизненный путь: стать квалифицированным техникоммехаником. Мне кажется, что эта профессия во все времена была и остается одной из самых востребованных.
Мне нравятся теоретические занятия, а практические и лабораторные я просто
обожаю. Так приятно самому найти неисправность и ее устранить. Сразу чувствуешь себя значительным.
Мой любимый предмет «Техническая механика». Преподает ее Харьков Алексей Владимирович – человек, который о технике знает все. На уроках по технической механике мы изучаем сложные механизмы, решаем некоторые задачи.
Учиться в колледже, конечно, нелегко, но очень интересно и совсем не скучно!

Сдача курсового проектирования
преподавателю Харькову А.В.

Студотряды
Грузд Александр –
учащийся учебной группы №207

Этот учебный год начался для группы №207 с трудового
семестра в ОАТ «Хотилы-Агро» в составе отряда «Задевье». Группой нашей руководила мастер производственного обучения Клентак Валентина Михайловна. Три поля с
картофелем ждали наших рабочих рук. Мы старались выполнить все старательно, быстро и качественно. Это не
осталось не замеченным в хозяйстве. Главный экономист
Побединская Н.А. не раз говорила, что в этом году у них
чудесные помощники.
Не только в ОАТ «Хотилы-Агро» ждали нашей помощи. Трудовой десант продолжил работу в ОАО «Камайский-Агро», на учебном хозяйстве колледжа, в
ДКУАСП «Рассвет-Поставский».
Наша молодежная инициатива не осталась без внимания: по итогам трудового
семестра 2014 года мы стали победителями в номинации «Лучший студенческий отряд» в Витебской области.

Грузд Александр, участник студенческого отряда «Задевье»,
во время вручения награды по итогам областного конкурса «Трудовой семестр-2014»
в номинации «Лучший студенческий отряд»

Спорт
Жданович Надежда –
учащаяся учебной группы №212

Учусь в колледже первый год, однако впечатлений уже
очень много. Во-первых, мне очень нравится группа:
сплоченная, работающая, веселая, активная, спортивная.
Во-вторых, очень много новых и интересных предметов, которые очень увлекательно преподаются.
Мое увлечение – спорт! За последний год я приняла
участие в десятке различных спортивных состязаний.
Занимаясь лыжным спортом, участвовала в «Витебской
лыжне», где показала достойный результат. Все мои успехи – это заслуга тренера Трофимова Юрия Борисовича, который все рабочее и огромную часть
личного времени тратит на подготовку своих воспитанников.

Жданович Надежда с руководителем физвоспитания Трофимовым Юрием Борисовичем

Общежитие
Девятовская Виктория –
учащаяся учебной группы №212

Я первокурсница и только первый год живу в общежитии колледжа. С первых дней было понятно, что
здесь царят чистота и уют жилых комнат и комнат
для отдыха, подготовки к учебным занятиям, приготовления и приема пищи. Опытный глаз заведующей
общежитием Шиленок Н.Г. успевает следить буквально за всем.
В нашем распоряжении библиотека, где есть не только учебная литература, но и художественная, а также
газеты и журналы. Библиотекарь Прокофьева А.М.
руководит кружком «Диалог», который готовит выпуски журнала «Колледж – это мы» и телестудии
«Колледж-ТВ». Представляете, у нас собственное телевидение!
Воспитатель Жук Л.В. чутко и по-матерински относится к нашим проблемам и
задачам, разнообразно организует наш досуг, руководит клубом «Наша
спадчына», который занимается изучением исторического наследия г.Поставы
и района.
Имеется к нашим услугам тренажерный зал, танцзал, работают кружки «Соломенные фантазии», «История и современность». При желании, можно освоить
игру на одном из духовых музыкальных инструментов в образцовом эстраднодуховом оркестре под руководством Косова Л.В.
Без преувеличения скажу: общежитие дарит много возможностей для нашего
развития. Оно комфортно для проживания на период обучения.

Конкурс «А ну-ка, девушки»,
проводимый в общежитии руководителем физвоспитания Трофимовым Юрием Борисовичем и преподавателем Шалонниковой Людвигой Францевной

Хоменко Алексей –
учащийся учебной группы №210

Для меня колледж – это учебная группа №210 (мастер
производственного обучения Кузмич А.Ч., куратор –
Карачевцева М.В.). Я думал, что буду долго привыкать к новой обстановке, к новым преподавателям, к
новым одногруппникам. Но первые учебные дни
очень порадовали меня. Страх и волнение исчезли. Я
познакомился с ребятами своей группы, быстро нашел
друзей – Кирплюка Виталия, Матюшонка Даниила,
Жовнерука Ивана, Данилюка Дмитрия. Если до начала
учебы я боялся разочароваться, то сейчас очень рад. Все оказались веселыми,
добрыми, а главное активными. А преподаватели достойными людьми с огромным багажом знаний. С удовольствием работаю на уроках преподавателей
Михасенка Дмитрия Васильевича, Будько Александра Евстафьевича, Теляк
Инны Николаевны, Волк Елены Георгиевны, Ковалевой Нины Францевны,
Хруцкой Раисы Николаевны, Кухальской Антонины Ивановны. Узнав достаточно хорошо друг друга, можно сказать, что мы, учащиеся учебной группы
№210, одна дружная семья.

Жовнерук Иван –
учащийся учебной группы №210

Для меня колледж – это путь к получению профессии
автослесаря. Сегодня я учащийся 1 курса учебной
группы №210. Изучая слесарное дело, техническое
обслуживание и ремонт машин, правила дорожного
движения я понимаю, что все это поможет мне в будущем быстро и точно находить неполадки в работе
автомобиля и устранять их. Я стремлюсь к тому, чтобы эта профессия стала для меня реальностью. Я уже
многие вещи понимаю. Даже пробовал кое-что делать
вместе с отцом Жовнеруком Андреем Тадеушевичем, когда он ремонтировал
свой автомобиль. Я умею найти прокол в шине колеса, а также приподнять автомобиль домкратом и поменять колесо. Это, конечно, самые простые вещи, но
надеюсь, что во время обучения в колледже я смогу освоить все, что требуется
от автослесаря. Я мечтаю стать хорошим специалистом. А возможности в колледже для этого есть.

Жовнерук Иван
на производственном обучении в слесарной мастерской

Матюшонок Даниил –
учащийся учебной группы №210

Для меня, учащегося 1 курса учебной группы №210, колледж
– это уроки производственного обучения, которые ведет
Кузмич Адам Чеславович. Не секрет, что многим ребятам
трудно даются теоретические занятия, но на уроки производственного обучения к Адаму Чеславовичу мы идем с удовольствием. В его слесарной мастерской имеется все необходимое оборудование. Мы выполняем работы, которые имеют
дальнейшее практическое применение. Например, делаем совки для мусора,
номерки для гардероба, с заготовок удаляем ржавчину, окалину, выравниваем
шероховатые поверхности, а также придаем деталям необходимую форму и
размеры. Адам Чеславович обязательно подойдет к каждому, поможет исправить ошибки. Он учит мужской профессии, дает нам в руки ремесло, наш будущий хлеб с маслом, а еще Кузмич А.Ч. наш мастер. Он справедливый, умный, с чувством юмора. Воспитывает нас не только на занятиях, но и своим
личным примером.

Матюшонок Даниил
на производственном обучении в токарной мастерской

Дзякуючы дагаворам аб супрацоўніцтве
Напрыканцы мінулага года на адрас Пастаўскага прафтэхкаледжа прыйшлі
Падзячныя лісты ад дырэктара міжнароднай спецыялізаванай выставы
сельскагаспадарчай тэхнікі; "Аграсалон-2014" у горадзе Масква. Імі адзначаны
дырэктар навучальнай установы Мікалай Мікалаевіч Лысѐнак, старшы майстар
Аляксандр Святаслававіч Бабіч, майстры вытворчага навучання Дзяніс
Аляксандравіч Авізіч, Віталій Яўгеньевіч Лысѐнак, Юрый Веніямінавіч Шылѐнак і
Валерый Пятровіч Грынько.
Ч
Чарговая паездка ў сталіцу Расійскай Федэрацыі стала магчымай
дзякуючы дагавору аб супрацоўніцтве з Барысаглебскім сельскагаспадарчым
тэхнікумам Варонежскай вобласці, які быў падпісаны ў 2009-ым, а ў 2012 годзе
прадоўжаны. За гэты час адбылося некалькі сустрэч інжынерна-педагагічных
работнікаў і навучэнцаў, на якіх абмяркоўваліся пытанні вучэбна-выхаваўчай,
грамадска-культурнай дзейнасці, бакі абменьваліся вопытам работы.
— Асабліва пазнавальным і карысным стала для нас наведванне міжнароднай
спецыялізаванай выставы сельгастэхнікі "Аграсалон", — расказваў дырэктар каледжа
М. М. Лысѐнак. — Летась яна праводзілася ў пяты раз і ўразіла сваім размахам.
Мяркуйце самі: у чатырох выставачных павільѐнах буйнейшыя расійскія і замежныя
вытворцы прадставілі больш за 700 узораў найноўшай сельскагаспадарчай тэхнікі і
абсталявання. Разам са сваімі калегамі з Барысаглебска і Мінскага аўтамеханічнага
каледжа мы з вялікай цікавасцю азнаѐміліся з сучаснымі машынамі, інавацыйнымі
тэхналогіямі, лепшымі ўзорамі сусветнага сельскагаспадарчага машынабудавання.
Важнай складаемай часткай "Аграсалона-2014" сталі дзелавыя сустрэчы,
прэзентацыі, адукацыйныя праграмы, семінары-нарады, афіцыйная прэс-канферэнцыя
і іншыя мерапрыемствы. У рамках выставы адбылосяі ўзнагароджванне пераможцаў
конкурсу інавацыйных работ студэнтаў аграрных вышэйшых навучальных устаноў
Расійскай Федэрацыі. Дыплом удзельніка атрымаў і наш навучэнец Мікалай Папко,
кіраўніком праекта якога з'яўляўся майстар Д. В. Міхасѐнак. Майстры вытворчага
навучання прафтэхкаледжа правялі адкрыты ўрок і былі адзначаны Падзякамі
дырэктара міжнароднай выставы. Усе выдаткі на паездку пастаўчан у Маскву ўзяў на
сябе прымаючы бок.
2014 год для інжынерна-педагагічнага калектыву Пастаўскага каледжа адкрыў
новыя перспектывы сацыяльнага супрацоўніцтва. Былі заключаны дагаворы з цэнтрам
па прафесійнай падрыхтоўцы горада Швянчоніс Літоў-скай Рэспублікі і
аўтамеханічным ліцэем Санкт-Пецярбурга (Расійская Фе-дэрацыя). Тут таксама
пабывалі нашы дэлегацыі, у выніку чаго былі распрацаваны перспектыўныя планы і
праграмы аб супрацоўніцтве ў педагагічнай і грамадска-культурнай дзейнасці.
Чакаецца, што сѐлета расіяне і літоўцы наведаюць прафтэхкаледж, якому восенню
спаўняецца 60 гадоў.
ПѐтрКУРЫЛОВІЧ.
“Пастаўскі край”, 4 лютага 2015 года.

Самыя трапныя стралкі - у кадеджы
У ціры сярэдняй школы №1 прайшлі раѐнныя спаборніцтвы
па стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі, прысвечаныя Дню
абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь.
Ініцыятарам і арганізатарам іх правядзення стала раѐнная
арганізацыйная структура ДТСААФ.
У спаборніцтвах прымалі удзел каманды пярвічных
арганізацыйныхструктур
ДТСААФ:
прафтэхкаледжа,
Пастаўскай гімназіі і шасці сярэдніх школ. У склад кожнай
уваходзілі па чатыры чалавекі: два юнакі і адна дзяўчына ва
ўзросце да 18 гадоў і прадстаўнік навучальнай установы. Ім
трэба
было
выканаць
практыкаванне
ВП-1,
якое
прадугледжвала стральбу з 20 выстралаў па 4 мішэнях (па 5 выстралаў па кожнай) з
апорай на стол. Адлегласць да мішэняў складала 10 метраў.
У асабістым заліку сярод навучэнцаў найбольшую колькасць ачкоў набралі Таццяна
Ждановіч (156), Канстанцін Шэршань (153, абое — прафтэхкаледж) і Святлана Чатовіч
(152, гімназія). Сярод прадстаўнікоў навучальных устаноў першае месца заняў Юрый
Трафімаў (152, прафтэхкаледж), другое — Яўгеній Скрыдлеўскі (140, СШ №3), трэцяе
— Аляксандр Вавінскі (129, гімназія).
У камандным заліку ўпэўненую
перамогу
атрымалі
стралкі
прафтэхкаледжа, другімі і трэцімі сталі
адпаведна каманды гімназіі і СШ №3.
Наступныя месцы занялі Камайская,
гарадскія №№1, 5, 2 і 4 сярэднія школы.
Пераможцы і прызѐры атрымалі
дыпломы адпаведных ступеняў і прызы
(пнеўматычную вінтоўку, турысцкую
палатку, мячы, іншыя каштоўныя рэчы).
Уручыўшы
іх,
старшыня
раѐннай
арганізацыйнай структуры ДТСААФ Валерый Лушчык падзякаваў гаспадарам і
суддзям за дакладную арганізацыю спаборніцтваў, адзначыў добрую падрыхтоўку
спартсменаў
— Такія спаборніцтвы ў нас праводзяцца ў другі раз, — адзначыў В. Лушчык. —
Сѐлета спартсмены паказалі значна вышэйшыя вынікі. Гэта надае ўпэўненасці, што
няша каманда годна выступіць у вобласці, дзе лепшыя стралкі з гарадоў і раѐнаў
збяруцца ў канцы сакавіка. Увогуле, хочацца сказаць, што стралковы спорт у горадзе
набывае ўсѐ большую папулярнасць сярод моладзі, а праводзімыя ў школах і на
раѐнным ўзроўні спаборніцтвы садзейнічаюць лепшай падрыхтоўцы юнакоў да
службы ва Узброеных Сілах краіны.
— Мы ўпершыню выставілі сваю каманду стралкоў і перамаглі, — расказваў Юрый
Трафімаў. — Задаволены выступленнямі не толькі Таццяны Ждановіч, Канстанціна
Шэршаня, але і Ільі Адамовіча, які набраў 141 ачко і ў індывідуальным заліку стаў
чацвѐрым.
Гэта вынік пастаянныхтрэніровак, настойлівасці і захопленасці, якія паказваюць
рабяты.
Тэкст і фота Пятра КУРЫЛОВІЧА. “Пастаускі край”, 28 лютага 2015 года.

Каманда
юнакоў
дзяржаўнага
прафтэхкаледжа
сельскагаспадарчай
вытворчасці ў мінулым годзе ўпершыню заваявала першае месца ў абласной
круглагадовай
спартакіядзе,
апярэдзіўшы
24
прафесіянальна-тэхнічныя
навучальныя ўстановы Віцебшчыны. Узнагародай для яе сталі дыплом першай
ступені ўпраўлення адукацыі Віцебскага аблвыканкама і прыгожы памятны Кубак
з імянным надпісам. Днямі намеснік дырэктара па вучэбна-вытворчай рабоце,
дэпутат раѐннага Савета дэпутатаў Наталля Аляксандраўна Шылько з вялікім
задавальненнем у прысутнасці навучэнцаў уручыла спартыўныя трафеі кіраўніку
фізвыхавання каледжа Юрыю Барысавічу Трафімаву (на здымку).
Фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.
“Пастаускі край”, 21 лютага 2015 года.

Яшчэ толькі пачатак

Высокай выпрацоўкі на падборцы
клубняў дабіваюцца будучыя повары і агаагароднікі — навучэнцы групы №212 Ніна
Пісарык, Аляксандр Волкаў, Дар’я Жаваранкава, Анжаліка Пупкевіч, Ілья Адамовіч і Вера Шудра.
Нямногім больш за два месяцы
назад Сяргей Веніямінавіч Шылѐнак
развітаўся з выпускнікамі, якія на ўзроўні
сярэдняй спецыяльнай адукацыі атрымалі кваліфікацыю тэхніка-механіка. У новым
навучальным годзе набыць такую спецыяльнасць у Пастаўскім прафтэхкаледжы сельскагаспадарчай вытворчасці пажадалі 24 юнакі. Яны ўжо маюць асноўную кваліфікацыю слесара па рамонце аўтамабіляў і трапілі ў групу №18/2, дзе куратарам С. В.
Шылѐнак. На працягу двух гадоў будуць засвойваць вучэбны матэрыял, праходзіць
вытворчую практыку, рыхтаваць дыпломныя работы. А пакуль адбываецца знаѐмства.
Праходзіць яно на палетках ААТ ―Навасѐлкі-Лучай‖, дзе будучыя тэхнікі-механікі разам з навучэнцамі груп №№ 210, 211 і 212 першымі прыступілі да ўборкі бульбы.

Навучэнцы групы №18/2 з куратарам Сяргеем Веніямінавічам Шылѐнкам (у
цэнтры стаіць).

Прыкладам для іншых на ўборцы бульбы служаць будучыя тэхнікі-механікі
Дзмітрый Вараб’ѐў і Ілья Суслаў.
— Большасці хлопцаў споўнілася васямнаццаць. Яны адказна, па-даросламу
ставяцца да работы, — расказваў С. В. Шылѐнак. — Самі пажадалі весці індывідуальны ўлік падабранай бульбы. Пакуль яшчэ рана гаварыць аб лідарах, але ў іх ліку
абавязкова будуць Аляксандр Буча, Сяргей Давідзюк, Яўгеній Леўшын, Ілья Суслаў,

Яўгеній Асяненка і іншыя. Яны вызначаюцца асаблівым стараннем. Ды і летам не ленаваліся. Некаторыя працавалі памочнікамі камбайнераў на жніве, самастойна на
аўтамашынах перавозілі грузы.
Першымі вынікамі работы маладых памочнікаў задаволены і начальнік навасѐлкаўскага аддзялення Вячаслаў Мялешка. З навучэнцамі прафтэхкаледжа і вучнямі
сярэдніх школ ѐн працуе трэці год. З учарашняга дня ва ўборку бульбы ўключыліся і
вучні пастаўскіх №2 і №4, Навасѐлкаўскай і Варапаеўскай сярэдніх школ. Адны сельскагаспадарчыя атрады працуюць да абеду, іншыя — у
другой палове дня. Гэта дазволіць паскорыць тэмпы, высокапрадукцыйна выкарыстоўваць бульбакапалкі, транспартныя сродкі на адвозцы клубняў,
дастаўцы рабят да месца работы.
Вячаслаў лічыць, што галоўнае — правільна арганізаваць працу, вырашыць усе арганізацыйныя пытанні. Першымі з самага ранку
накіроўваюцца ў поле механізатары Аляксандр
Залецкі і Віктар Лешчык, якія разорваюць барозны. Да прыезду навучэнцаў яны паспяваюць падрыхтаваць кожнаму атраду свой участак. У работу
будзе ўключана трэцяя бульбакапалка. Пакуль з
адвозкай спраўляюцца Аляксандр Муляронак,
Дзмітрый Рубель, Аляксандр Мацур, Георгій Гваздоў, Дзмітрый Казак і Генадзій Цудня.
У залежнасці ад узросту рабят і ўраджайнасці бульбы вызначаны нормы выпрацоўкі, а яны пад сілу кожнаму. Гэта даказалі многія навучэнцы 212-й групы, якія на
другі дзень работы ўжо да абеду набралі па сто і больш вѐдзер клубняў.
У вырошчванне ―другога хлеба‖ ўкладзены значныя матэрыяльныя сродкі, але
ўраджайнасць пакуль не вельмі радуе. У сярэднім з гектара выходзіць каля 130 цэнтнераў. Кіраўніцтва і спецыялісты лічаць, што бульба гатункаў ―рагнеда‖, ―кураж‖ і
―архідэя‖ дадуць большую аддачу.
Як і ў папярэднія гады, сярод сельскагаспадарчых атрадаў наладжана спабороніцтва. У прафтэхкаледжы гэтым працэсам кіруе намеснік дырэктара па выхаваўчай
рабоце А. К. Дубовік. Яна паведаміла, што сѐння-заўтра ўсе сельскагаспадарчыя атрады ўключацца ў работу. Найбольшы яе аб’ѐм трэба выканаць у сельгаспрадпрыемстве
―Навасѐлкі-Лучай‖. ―Другі хлеб‖ у гаспадарцы сѐлета вырошчвалі на 70 гектарах, яшчэ
на 20-ці клубні пасаджаны для насельніцтва. Вырашана, што ўборку будуць весці па
меры вызвалення тэхнікі.

А цяпер — перабіраюць

Вызначыліся ў працы навучэнцы групы
№207 прафтэхкаледжа сельскагаспадарчай вытворчасці.
У ААТ ―Хацілы-агра‖ ўборку зерневых і
зернебабовых, якія сѐлета далі рэкордную ўраджайнасць, завяршылі ў перадапошнюю нядзелю жніўня. Разам з іншымі камбайнерамі выдатна папрацавалі ў полі Мікалай Чашун, Андрэй
Курто і Віктар Кобзік. На мінулым тыдні я зноў сустрэўся з імі, толькі ўжо на бульбяным палетку.

Механізатары Раман Лышко, Зянон Жэйма, Віктар Кобзік, Андрэй Курто і
Мікалай Чашун працавалі на адвозцы клубняў і капалках.

— У гэтыя дні, каб забяспечыць работай навучэнцаў прафтэхкаледжа, мы
пачыналі працаваць з шасці гадзін раніцы, — расказваў Мікалай Чашун. — Да іх прыезду паспявалі разагнаць неабходную колькасць барознаў, не здаралася затрымак і
пасля. Толькі аднойчы перашкодзіў дождж.
Сѐлета ў гаспадарцы бульбу вырошчвалі на 5 гектарах. Накапалі 101 тону пры
ўраджайнасці 202 цэнтнеры з гектара. Плошча невялікая, а аддача высокая. Таму што ў
глебу было ўнесена шмат арганікі. Садзілі клубні гатунку ―рагнеда‖, насенне набылі ў
ААТ ―Навасѐлкі-Лучай‖. Па ўсіх правілах праводзілі акучванне, хімічную праполку
пасеваў.
Пашанцавала і з памочнікамі. Другі год аказваюць дапамогу на падборцы клубняў навучэнцы групы №207. У ѐй юнакі, якія пасля заканчэння вучобы будуць мець
спецыяльнасці трактарыста, вадзіцеля і слесара. Да заняткаў адносяцца сур’ѐзна, адказна. Такімі зарэкамендавалі сябе і на сельскагаспадарчых работах. Невыпадкова

атрад гэтай групы летась дабіўся самай высокай выпрацоўкі і заняў першае месца ў
каледжы. Другакурснікі поўныя рашучасці і сѐлета замацаваць свой поспех. Штодзѐнна набіралі па чатыры прычэпы клубняў. А прыклад паказвалі Ілья Кадушкевіч,
Вадзім Красілевіч, Ігар Масінкевіч і іншыя рабяты.
Будучыя слесары па рамонце аўтамашын і вадзіцелі катэгорыі ―С‖ аб’яднаны ў
групу №62. Свой працоўны семестр пачалі таксама ў ААТ ―Хацілы-агра‖. Галоўны
эканаміст гаспадаркі Наталля Пабядзінская, якая ажыццяўляе кантроль за работай маладых памочнікаў і вырашае розныя арганізацыйныя пытанні, задаволена іх работай.
Юнакам было на каго раўняцца. Высокай выпрацоўкі кожны дзень дабіваліся
Дзмітрый Лапо, Паліна Маісеева, Аляксандр Грайчонак, Аляксандр Пронічкін і іншыя
навучэнцы.

Аляксандр Пронічкін і Аляксандр Грайчонак — лепшыя ў групе №62.

З панядзелка рабяты прыступілі да пераборкі бульбы. А потым будуць накіраваны ў тыя гаспадаркі, дзе больш за ўсѐ патрабуецца дапамога.
— Напачатку гэтага тыдня мы сустрэліся з навучэнцамі і кіраўнікамі большасці
сельскагаспадарчых атрадаў, адказнымі за іх работу на месцах, — расказвала намеснік
дырэктара прафтэхкаледжа па выхаваўчай рабоце А. Дубовік. — Асаблівых заўваг і
прэтэнзій ні з аднаго, ні з другога бакоў няма. Застаецца шкадаваць толькі пра тое, што
не ва ўсіх гаспадарках высокі ўраджай: дзе па 200 цэнтнераў з гектара, а дзе — у два
разы менш. Таму і выпрацоўка ў рабят неаднолькавая.
Раѐнным камітэтам грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз
моладзі” аб’яўлены конкурс “Працоўны семестр” на лепшы сельскагаспадарчы
атрад. Ён праводзіцца на працягу верасня—кастрычніка сярод сельскагаспадарчых
атрадаў навучэнцаў дзяржаўнага прафтэхкаледжа і вучняў школ Пастаўшчыны.

Зацверджаны парадак і ўмовы правядзення конкурсу і падвядзення яго вынікаў. Пераможцы будуць узнагароджаны граматамі райкама ГА “БРСМ” і каштоўнымі падарункамі.

«Тем больше стимулов развиваться…»

Взять интервью у главного инженера ОАО
«Поставымебель» Г. Г. Клипо в его кабинете не
удалось. В начале беседы Геннадий Геннадьевич
заметил, что ему проще рассказывать о заводе,
нежели о себе, и предложил сходить в цех. На
участках знакомил с производством, попутно
решал и обсуждал с подчинѐнными текущие вопросы, и всѐ это помогало мне глубже понять его
роль на предприятии, чтобы потом обо всѐм расспросить.
— Геннадий Геннадьевич, расскажите о
себе.
— Родился в Поставах. После окончания
средней школы поступил в Поставский профтехколледж, потом — в Пинский индустриальнопедагогический, по распределению вернулся в наш колледж и отработал там два года
мастером по вождению. В это же время поступил в Горецкую сельхозакадемию, которую окончил, уже работая на ОАО «Поставымебель». А здесь я с 2006 года. Занимал
должности энергетика, начальника цеха, а с 2009-го — главный инженер. В моѐм подчинении — несколько служб.
— На данный момент у заводчан, видимо, горячий сезон?
— Предприятие работает в две смены. Причѐм все вопросы решаются в комплексе, то есть, такого не бывает, чтобы один месяц выпускали мебель, потом заготавливали сырьѐ и наоборот, позже — занимались ремонтом и т. д. Теперь что касается
горячего сезона: летом действительно увеличиваются объѐмы продаж мебели. Например, тренд сезона по бытовой — скамья-трансформер. В стандартном положении —
скамейка из массива на металлическом каркасе, а при необходимости может раскладываться в полноценный столик с двумя скамейками. Используется на даче, удобна
возле частного дома. Вообще, вся наша мебель рассчитана на удобство.
— А еѐ производство — это огромный труд людей…
— Безусловно. Нужно проследить, чтобы вся продукция была выпущена в соответствии с ГОСТами. Также в течение всего производственного процесса необходимо контролировать, чтобы не было отклонений от чертежей и технической документации, и этим занимаются определѐнные службы. Непосредственно производством продукции руководит начальник цеха Елена Васильевна Рябцева. Вся мебель — и бытовая, и для учебных заведений — проходит контроль качества: если партия маленькая,

то через контроль проходит вся, а если партия большая, то не менее 10%. Поэтому
особая ответственность у тех, кто трудится на сборочном участке.
— Большие перемены произошли на предприятии за последнее время?
— Я работаю здесь 9 лет, и за это время процентов на 80 поменялось оборудование, на 40-50 — технологии, потому что поменялись и материалы. И это нормально,
ибо всѐ в мире стало иным. Если раньше интернета никто не знал, то сейчас мы все
видим, какую роль он играет в жизни общества. Скажем, нам все модели надо было
фактически разрабатывать самостоятельно, искать литературу и т.д. Теперь же открыл
компьютер — пользуйся, бери, что угодно. Но вся продукция должна быть сертифицирована. Это во-первых. Во-вторых, пользоваться надо таким образом, чтобы не
нарушить чьих-либо авторских прав, то есть, надо обязательно проверять по базе, иначе может получиться так, что мы изобретѐм то, что кто-то уже запатентовал.
— Вы сказали, что поменялись оборудование и технологии. Значит ли это,
что и качество выпускаемой продукции стало лучше? И как обстоит дело с ценой?
— Качество становится выше, цены — ниже. Потому что самое дорогое у нас
— физический труд. Станки дорогостоящие, но они за определѐнное время окупаются,
а зарплату нужно платить каждый месяц.
— А не может случиться так, что умные станки заменят физический труд,
и людей придѐтся сокращать?
— Наши станки увеличивают производительность, точность обработки. Количество людей при этом сокращается незначительно. Внедряем новые технологии —
добавляются новые рабочие места. А таких универсальных станков, где бы продукция
производилась без участия человека, нет.
— Что помогает главному инженеру идти в ногу со временем?
— Желание что-то делать. Возникают проблемы, но есть желание их решать и
появляются возможности для этого. Помогают интернет, различная техническая документация, в которую внимательно вчитываюсь и сначала, при получении нового оборудования, и потом, в процессе его эксплуатации. У нас так: с коллегой с аналогичного
предприятия не посоветуешься, ведь оборудование может быть разным.
— Геннадий Геннадьевич, удовлетворены ли своей работой?
— Да. Моя задача — организовать работу подчинѐнных мне служб и контролировать еѐ выполнение. От этого зависит качество выпускаемой продукции. Люблю
общаться с людьми. Чем больше мои подчинѐнные будут знать из того, что знаю я, тем
больше у меня будет стимулов развиваться самому. Вообще, мне нравится постоянно
быть занятым решением каких-то вопросов. И я их решаю сегодня. А завтра, уверен,
будет новый день, и будут новые дела.

Двое з вострава кахання

Алік Цімафеевіч, Марыя
Уладзіміраўна, унучка Мілана,
зяць Вэндэл.
Што пра нас пісаць?!
Мы ж пенсіянеры!‖ — пачалі
аднеквацца абое на маю прапанову напісаць у газету
артыкул. ―Што за ўзрост! —
запярэчыла я. — Вам жа толькі 130. На дваіх‖. Мы ўсе
шчыра
рассмяяліся.
Алік
Цімафеевіч і Марыя Уладзіміраўна Мажэйкі пачалі расказваць.
Ён нарадзіўся ў Васілінах у 1947-ым. Час галодны і халодны. Хатка слабенькая,
жылі бедна. Закончыў 7 класаў мясцовай школы, яшчэ год вучыўся ў вячэрняй, затым
— у Пастаўскім СПТВ, дзе атрымаў прафесію трактарыста-машыніста шырокага
профілю. Працаваў механізатарам у калгасе ―Уперад‖, прайшоў трохмесячныя курсы
вадзіцеляў, і ў 1966 годзе прызвалі ў армію.
— Служыў у пагранвойсках, дык для мяне цяпер 28 мая — дата асаблівая, —
расказваў Алік Цімафеевіч. — Часць знаходзілася ў Брэсце, але яна адносілася да
Кіеўскай ваеннай акругі. Разоў 5—6 удзельнічаў у ваенным парадзе. А гэта па два месяцы падрыхтоўкі да кожнага. Вось адкуль у мяне веданне опернага і драматычнага
тэатраў, філармоніі, футбольных каманд і стадыѐна, цырка. На парадзе ішлі каробкамі
па 200 чалавек, і наша, звычайна, займала першае месца. Гляджу цяпер па тэлевізары
на Крашчацік — слѐзы наварочваюцца: трэба ж, так жыццѐ павярнулася.
Звольніўшыся ў запас, вярнуўся дамоў, хоць на гэты час моладзь пакідала вѐску. Крыху папрацаваў у Навадруцкім БМУ меліярацыі. Затым паклікаў на працу
колішні старшыня калгаса А. П. Кавальскі, прапанаваў пасаду механіка. З часам малады спецыяліст зразумеў, што ведаў не хапае, і паступіў у Гарадоцкі сельгастэхнікум,
вучыўся ў групе рэзерву кадраў. Пасля заканчэння тры гады адпрацаваў намеснікам
старшыні калгаса.
— Вось гэты час і стаў лѐсавызначальным, — працягвае Алік Цімафеевіч. — У
школу прыехалі маладыя настаўніцы. Аднойчы сябра прапанаваў пайсці праінспектаваць, як яны з вучнямі ўбіраюць бульбу. Свой позірк адразу спыніў на Марыне. А канторскія і школьныя ―свацці‖ хацелі пазнаѐміць мяне з іншай, ды і Марыне прыгледзелі
іншага хлопца, маўляў, кватаруюць па суседстве, дык прасцей будзе перабірацца пасля
жаніцьбы. Але ж я быў настойлівы! Не прапускаў ніводнага вечара, хадзіў да дзяўчы-

ны. Маці маўчала, а бацька часта паўтараў, што нічога не атрымаецца. Канторскія пасля таго, як у вѐску прыехаў малады вадзіцель, пужалі: ―Цімафеевіч, твая лазня гарыць‖. А я ў адказ ім смела: ―Выбар за дзяўчынай. І думаю, што не згарыць‖.
Дэтэктыўную аповесць можна напісаць пра тое, як Алік Цімафеевіч ехаў у сваты да Марыі Уладзіміраўны. Жыла яна ў Барэйках разам з бацькамі, цѐткай, дзядулем і
бабуляй. І ўся гэта ―каманда‖ чакала гасцей ўвечары, а яны заявіліся толькі пад
раніцу, калі ўсе спалі. Сказана ўмоўна, бо наўрад ці спалася дзяўчыне. Цяпер
успамінае — і абое толькі ўсміхаюцца. А тады…
— Дарогу ведаў, бо аднойчы ўжо быў у Марыі ў гасцях, — гаворыць. — Але ж
не ўяўляў, што такая бездараж. З галоўным бухгалтарам Іванам Іванавічам Шчасным
паехалі на грузавіку, праз Паставы. І толькі да Вайцяхоў. Там паставілі машыну каля
майстэрні, а самі падаліся пешшу — з выпрабаваннямі, па гразі, па полі, на ноч гледзячы. Пад раніцу змораныя, перапэцканыя дабраліся. Пастукалі — адчынілі. Вось з тае
пары і вядзѐм адлік свайго шчасця.
Марыя пасля школы паступіла ў Полацкае педагагічнае вучылішча. Размеркавалася ў Полаўскую пачатковую школу. Прыступіла да работы і як настаўніца, і як
дырэктар. А тут, аказваецца, не толькі вучобай трэба займацца. На дварэ — верасень, а
ячмень не ўбраны, і яблыкі трэба здаваць. Не разгубілася. Дзетак любіла, работу —
таксама. Многія пытанні дапамагалі вырашаць бацькі. А потым была Васілінская
васьмігодка. Вось тут і сустрэла каханне.
— Мама спачатку пярэчыла, хацела, каб я вучобу ва ўніверсітэце закончыла, —
гаворыць. — Але ж і жаніх быў годны: я ацаніла яго з першага дня знаѐмства і ніколі
не пашкадавала пра гэта. Замуж выходзіла ў 23, Аліку было 28. Вяселле зрабілі
вялікае, на 150 чалавек. Запрасілі радню, калег па рабоце. Шлюб рэгістравалі ў Барэйках, старшыня Курапольскага сельскага Савета Краніт Фѐдаравіч Пушкар уручаў
пасведчанне, віншаваў. Для нас гэта было ганарова. Потым паехалі ў Васіліны. Памятаю, як дзяўчынкі хораша высыпалі кветкамі дарожку — на шчасце і радасць, якую
браму змайстравалі вяскоўцы! 22 чэрвеня споўнілася 40 гадоў з тае пары. А здаецца —
адно імгненне. У нас нярэдка пытаюцца: няўжо ўвесь час дружненька, без скандалаў?
Прызнаюся, нам не было калі сварыцца. Усялякае здаралася, але мы ўмелі жыць, бо
любілі само жыццѐ і было з каго браць прыклад — з мужавых і маіх бацькоў.
Марыя Уладзіміраўна расказвала, што ўвесь час шмат працавалі. У Барэйках
была гаспадарка, у Васілінах — таксама. У адны выхадныя ехалі да яго, у наступныя
— да яе або наадварот. Цэлы тыдзень планавалі, як вырвацца з горада (працавалі абое,
дзеці малыя) і якую работу паспець зрабіць. Адно аднаго падтрымлівалі. А галоўнае —
кахалі. Каханне было ў кожным учынку.
У прафтэхкаледжы (установа ў свой час называлася і вучылішчам, і ліцэем)
абое адпрацавалі па 30 гадоў. Бывала, што ў адной групе: яна — куратарам, ѐн — май-

страм. На пенсію пайшлі разам, але пасля гэтага яшчэ па сем гадоў займаліся педагагічнай работай у іншых установах. Нарэшце сказалі сабе: хопіць.
— Думалі, што ўжо ўсѐ — чакае канапа, — расказвалі. — А цяпер бачым, што
няма калі сядзець. І гэта пры тым, што ў Васілінах хаты няма, ездзім толькі прыбіраць
могілкі. У Барэйках таксама толькі абкошваем. Але паездкі туды грэюць — вяртаюць у
маладосць, нагадваюць, як мы да радні ездзілі, як сустракаліся з бацькамі, цѐткамі,
дзядзькамі. Шкада, што не вярнуць таго, што было. Няхай бы прагрэс крочыў, але вѐскі заставаліся.
Найбольшая радасць Мажэйкаў — у дзецях. Сын Дзмітрый і нявестка Наталля
працуюць у прафтэхкаледжы. Іх залаты чалавечак — Міланка — унучачка і ўцеха для
дзядулі і бабулі. Дачка Алѐна жыве ў ЗША, яе муж Вэндэл — костарыканец. Штогод
прыязджаюць у Паставы.

Дачка Алѐна.

Дзмітрый і Наталля Мажэйкі.

Часта аддаюцца ўспамінам пра ранейшую работу. Педагогам-ветэранам прыемна, што былыя выхаванцы іх памятаюць. Заходзяць на старонку ў ―Аднакласніках‖,
пакідаюць паведамленні. Прыгадваюць яе ўрокі літаратуры, а таксама прадмет ―Этыка
і псіхалогія сямейнага жыцця‖. Юнакі і дзяўчаты любілі па ім дыспуты на розныя
тэмы. Цяпер дзякуюць настаўніцы за мудрыя парады, расказваюць ѐй пра сваѐ жыццѐ.
— Вось бачыце, не толькі мая душа да яе хінецца, — заўважае Алік Цімафеевіч.
— А не было рэўнасці? — пытаюся ў адказ.

— Марышку раўнаваць? — глядзіць здзіўлена. — Давяраў і давяраю. Яе
хвалілі, узнагароджвалі, і мне заўсѐды было радасна за любага чалавека. Мы — адно
цэлае.
Якое б мерапрыемства ў горадзе ні праводзілася, Мажэйкі абавязкова разам. А
на літаратурныя сустрэчы і ўнучку з сабой бяруць, каб да беларускай мовы прывыкала.
Шмат чытаюць — і са сваѐй бібліятэкі, і ў раѐнную ходзяць. Нярэдка гартаюць сямейныя альбомы. Іншы раз Марыя Уладзіміраўна дастане свае архівы, і перагледзяць яе
курсавую работу ―Ткацкая лексіка, звязаная з вырошчваннем і апрацоўкай ільну, у
гаворцы вѐскі Барэйкі Пастаўскага раѐна‖. Асвоілі камп’ютар, і цяпер па скайпе
падтрымліваюць сувязь з дачкой і зяцем, сябрамі, знаѐмымі і сваякамі з Ізраіля, Літвы,
Расіі, Эстоніі. Ёсць магчымасць заняцца справай і на свежым паветры — маюць маленькі агародзік.
Адным словам, сумнае жыццѐ на пенсіі — гэта не пра іх. Пастаянна ў руху,
ніколі не сядзяць склаўшы рукі. Казалі: прыслухоўваемся да парад дачкі: у амерыканцаў жа жыццѐ на пенсіі толькі пачынаецца.
А мне падумалася: у маіх суразмоўцаў яно заўсѐды было прыгожым і насычаным. Бачна па саміх, па іх учынках і думках. Дарэчы, пра думкі. Калі Марыя
Уладзіміраўна знаходзілася на сесіі або ў бальніцы ці санаторыі, якія пісьмыпрызнанні адпраўляў ѐй муж! Ведаў, што любіць паэзію Максіма Танка, дык для
эпіграфа да пісьма браў яго вершы.
У пакоях утульна, і гэта дагледжанасць адчуваецца яшчэ на лесвічнай пляцоўцы, дзе Мажэйкі гаспадараць разам з суседзямі. Я сказала, што пляцоўка мініпакой нагадвае. А Марыя Уладзіміраўна ўсклікнула: ―Мы сапраўды яшчэ ў адным пакоі не былі!‖ І павяла мяне на балкон.
Пяты паверх. Вуглавая кватэра. Высока. Неба, здаецца, побач, за вершалінамі
бяроз, якія Мажэйкі разам з іншымі суседзямі садзілі тут 30 гадоў таму, добраўпарадкоўваючы тэрыторыю ля новага, пятага, дома па вуліцы Юбілейнай. Некалькі
хвілін — і ўся гэта маленькая планета трохпакаѐвай кватэры здаецца мне ўтульным
востравам кахання для дваіх…

Яны вядуць да перамог

16 мая на базе фізкультурна-аздараўленчага комплексу па вуліцы Савецкай у Паставах прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя Дню работнікаў фізічнай
культуры і спорту.

Уладзімір Казелька, Генадзій Савосін, Аляксандр Вавінскі, Станіслаў Чымбург,
Леанід Жук. Валейбольная каманда г. п. Варапаева.

Яго ўдзельнікаў з прафесійным святам павіншавалі намеснік старшыні райвыканкама Ю. М. Кісялѐў, начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама
А. Я. Кашырын, генеральны дырэктар дзяржаўнага аб’яднання ―Фізічная культура,
спорт і турызм Пастаўскага раѐна‖ М. С. Рамейка.
Яны адзначылі, што на Пастаўшчыне побач з традыцыйным валейболам шырокае распаўсюджванне атрымалі такія віды спорту, як футбол, лѐгкая атлетыка, стралковы спорт, плаванне. Пра гэта сведчаць шматлікія дасягненні на абласным і рэспубліканскім узроўнях. Вось толькі некаторыя з іх. Пастаўскаму фізкультурнаспартыўнаму клубу прысуджана першае месца ў абласным аглядзе-конкурсе за лепшую арганізацыю спартыўна- масавай работы ў 2014 годзе. У круглагадовай спартакіядзе ўстаноў прафтэхадукацыі Віцебшчыны летась упершыню перамагла каманда
нашага каледжа сельскагаспадарчай вытворчасці. І сѐлета спартсмены гэтай установы
ідуць на першым месцы. У абласным фестывалі плавання ―Залатая рыбка‖ перамогу
святкавалі юныя плыўцы і сямейныя каманды, якія займаюцца на фізкультурнааздараўленчым комплексе па вул. Станкевіча. Славяцца дасягненнямі юныя валейбалісты дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы і іншыя. Вядома, заслуга ў гэтым у першую чаргу саміх спартсменаў. А вядуць іх да перамог трэнеры, настаўнікі фізічнай
культуры, арганізатары спартыўна-масавых мерапрыемстваў. Лепшым з іх былі ўручаны ўзнагароды.

Падзякі старшыні раѐннага выканаўчага камітэта атрымалі дырэктар Пастаўскага фізкультурна-спартыўнага клуба Станіслаў Чымбург і кіраўнік фізічнага выхавання прафтэхкаледжа Юрый Трафімаў. Ганаровымі граматамі ўпраўлення спорту і
турызму аблвыканкама адзначана плѐнная праца настаўніка фізічнай культуры гімназіі
Аляксандра Вавінскага, намесніка дырэктара па асноўнай дзейнасці Пастаўскага
фізкультурна-спартыўнага клуба Леаніда Жука і інжынера гэтай установы Уладзіміра
Казелькі. Трэнеру-выкладчыку дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы Генадзію Савосіну ўручана Ганаровая грамата дзяржаб’яднання ―Фізічная культура, спорт і турызм Пастаўскага раѐна‖.

Намеснік старшыні райвыканкама Ю.М. Кісялѐў уручае Па¬дзяку старшыні раѐннага выканаўчага камітэта кіраўніку фізвыхавання прафтэхкаледжа Юрыю Трафімаву.
Пасля ўрачыстай часткі пачаўся святочны валейбольны турнір з удзелам каманд
суседніх раѐнаў. Перамогу атрымалі глыбачане, на другім месцы каманда з г. п. Варапаева, на трэцім — з г. Астравец Гродзенскай вобласці. На жаль, на гэты раз дзве каманды гаспадароў аказаліся за мяжой прызѐраў.
Тэкст і фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.

Выдатны пачатак

Нядаўна ў дзяржаўным прафтэхкаледжы сельскагаспадарчай вытворчасці ўшаноўвалі валейбольную каманду, якая стала чэмпіѐнам вобласці і заняла
другое месца ў рэспубліцы, удзельнікаў іншых спартыўных стартаў.
Спаборніцтвы па валейболе праходзілі ў рамках абласной і рэспубліканскай
спартакіяд навучэнцаў прафесіянальна-тэхнічных вучылішчаў. Спачатку пастаўчане
ўпэўнена перамаглі сваіх аднагодкаў на занальных спаборніцтвах, а затым як неаднаразовыя пераможцы і прызѐры такіх турніраў адразу трапілі ў фінал абласной спартакіяды. Ім супрацьстаяла каманда з Оршы. У барацьбе за першае месца аршанцы паказалі сваю найлепшую гульню, але ў дзвюх партыях саступілі.
Такім чынам валейбалісты з Пастаў, як і ў папярэднія гады, у рангу
чэмпіѐнаў заваявалі права адстойваць гонар Віцебскай вобласці на рэспубліканскай
спартакіядзе. Разам са спартсменамі з Мінска, Мінскай і Магілѐўскай абласцей яны
трапілі ў другую падгрупу і, дабіўшыся ўпэўненых перамог над сапернікамі, у фінале
сустрэліся з камандай з Гродна, якая стала мацнейшай у першай падгрупе.
— Акрыленыя выхадам у фінал, нашы юнакі імкнуліся даказаць, што іх поспех
невыпадковы, — адзначыў кіраўнік фізвыхавання прафтэхкаледжа Ю. Б. Трафімаў. —
Яны гулялі ў сілу сваіх магчымасцей, але гродзенцы дзейнічалі больш зладжана і рашуча і заслужана перамаглі. Нягледзячы на гэта, самых добрых слоў заслугоўваюць Ігар Гінько, Валерый Казека, Раман Фурс, Дзяніс Радзевіч, Аляксей Рапалаў, Сяргей Давідзюк, Мікіта Саўчук і Яўгеній Ходараў. Яны сталі ўладальнікамі
сярэбраных медалѐў і дыпломаў другой ступені Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
Навучэнцы каледжа запісалі ў табліцу круглагадовай спартакіяды ўстаноў
прафтэхадукацыі Віцебшчыны сваю першую перамогу. Хочацца пажадаць ім удалых
выступленняў і ў іншых відах спорту.

И это все о нем…

Ведущие государства мира, проявляя заботу о своем интеллектуальном потенциале,
обеспечивают сегодня, в первую очередь, развитие образования и подготовку кадров.
В нашей стране вопросы развития агропромышленного комплекса всегда находилась
на острие научно-технического прогресса.
УО «Поставский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства» - учебное заведение, отвечающее современным требованиям
подготовки высококвалифицированных специалистов. Его адрес широко известен как в Витебской области, так и в республике.
Колледж подготовил тысячи специалистов, без которых невозможна жизнь современного общества. Учебная и материально-техническая базы, педагогические
кадры, обновленное содержание обучения, внедрение современных информационных технологий способствуют эффективному овладению профессией и формированию личности будущего специалиста. Выпускники колледжа способны
обеспечить надежную работу сельского хозяйства.
Образованный в 1955 году колледж отмечает 60 лет со дня основания в
октябре 2015 года.
Благодаря постоянной поддержке, оказываемой Министерством образования Республики Беларусь, управлением образования Витебского облисполкома, Поставским исполнительным комитетом колледж имеет все возможности
для того, чтобы достойно выполнять стоящие перед ним задачи. Колледж, как
любой живой организм, постоянно развивается, совершенствуется, вводит в перечень подготавливаемых квалификаций новые квалификации в соответствии с
требованием времени и рынка труда. Так в приеме 2015 года планируется подготовка на уровне профессионально-технического образования по дневной, вечерней, заочной формам по квалификациям:
- водитель автомобиля категории «С»;
- водитель автомобиля категории «С» (международные перевозки);
- слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда;
- рихтовщик 3 разряда;
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 разряда;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории
«А», «B», «C», «D»;
- овощевод;
- повар 4 разряда;
- повар детского питания 4 разряда;
- контролер-кассир (контролер) 4 разряда;
- животновод 5 разряда.

На уровне среднего специального образования будет осуществляться подготовка по специальности «Техническая эксплуатация автомобилей» квалификация «Техник-механик» по дневной и заочной (платной) формам.
УО «Поставский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства» является учреждением образования
Республики Беларусь, которое обеспечивает получение профессионально- технического образования, интегрированного со среднем специальным образованием, создает необходимые условия для творческого, интеллектуального, физического и нравственного развития личности.
Основными задачами колледжа являются обеспечение получения:
- профессионально-технического образования для лиц, имеющих базовое
и общее среднее образование;
- среднего специального образования для лиц, имеющих профессионально-техническое образование;
- повышение квалификации, переподготовка и подготовка рабочих кадров;
- организация научно-исследовательской творческой работы преподавательского состава, педагогических работников, лиц, обучающихся в колледже;
- воспитание обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, высокой гражданственности, уважения к национальным традициям и правам других
народов, формирование гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.
Колледж стал вторым домом для многих его выпускников.
Мы предлагаем вам, уважаемые читатели газеты, познакомиться с размышлениями нынешних учащихся о колледже.
Заместитель директора
по учебно-производственной работе

Н.А.Шилько

Людзі вѐскі: аператар Наталля Ткачова
Пагутарыць з аператарам машыннага даення
ААТ ―Навасѐлкі-Лучай‖ Наталляй Ткачовай
збіраўся даўно. Добрай нагодай для гэтага было
свята працы, якое сѐлета ў ліпені ладзілася ў аграгарадку Навасѐлкі. Наталля была ў ліку тых жывѐлаводаў, каго адзначылі граматай і грашовай
прэміяй. Аднак адразу пасля цырымоніі ўзнагароджвання пачаўся канцэрт папулярнага польскага ансамбля ―Прымакі‖. А потым, спаслаўшыся на тое,
што спазняецца, Наталля разам з сяброўкамі заспяшалася на вячэрнюю дойку кароў. Сустрэліся
пазней.
— Я закончыла Пастаўскі прафтэхкаледж,
атрымала спецыяльнасці повара, прадаўца, агародніка і аператара машыннага даення, — расказвала Наталля Ткачова. — Яшчэ падчас праходжання практыкі, а потым і працы ў мулярскім сельгасаддзяленні ААТ ―Камайскі-агра‖ цвѐрда вырашыла, што буду працаваць толькі даяркай. У сваім выбары не расчаравалася.
Пяць гадоў таму па сямейных абставінах яна пераехала жыць і працаваць у
ААТ ―Навасѐлкі-Лучай‖. Ніколькі не шкадуе пра гэта, бо трапіла ў калектыў лепшай у
раѐне малочнатаварнай фермы.
Сѐлета за дзевяць месяцаў надаіла ад кожнай каровы ў сярэднім па 3057
кілаграмаў малака, а валавы надой — самы высокі на ферме —122,5 тоны. У Наталлі
добрая група кароў, жывѐла пастаянна абнаўляецца. Збалансаваны рацыѐн кармлення.
— Памятаю, як Ткачова прыйшла працаваць у наш калектыў, — гаварыла загадчыца фермы Яўгенія Гродзь. — У адрозненне ад іншых маладых сур’ѐзна ўзялася
за работу, не саромелася вучыцца ў старэйшых жывѐлаводаў. А сѐння яна ўжо сама
служыць прыкладам для іншых. Заўсѐды цікавіцца вынікамі сваѐй працы, адказная і
дысцыплінаваная.
Стымулюе жыццѐ і працу на вѐсцы тое, што ў ААТ ―Навасѐлкі-Лучай‖ работнікі ферм пастаянна маюць выхадныя, водпускі, рэгулярна атрымліваюць заработную плату.
— У нашым аграгарадку ѐсць усѐ, што трэба для жыцця чалавека, — сказала
Наталля Ткачова. — Таму не разумею тых, хто імкнецца ў горад, здымае за вялікія
грошы кватэру. І там, і тут — усюды трэба працаваць.
16.10.2015 г.

Футбалісты замацавалі поспех

Трэнер Аляксандр Тарасевіч і навучэнцы-футбалісты – пераможцы абласной
спартакіяды
Другі год запар Пастаўскі каледж сельскагаспадарчай вытворчасці стаў пераможцам абласной круглагадовай спартакіяды навучэнцаў прафесіянальна-тэхнічных
устаноў Віцебшчыны. Нашы спартсмены (усяго ўдзельнічала 20 каманд) былі
першымі ў спаборніцтвах па валейболе, заваявалі другія месцы ў кросе і летнім
шматбор’і. Пераможную кропку ў чацвѐртым відзе праграмы паставіла каманда па
міні-футболе. За ўсю гісторыю спартакіяд нашы футбалісты ўпершыню падняліся на
самую высокую прыступку п’едэстала гонару. Разам з трэнерам Аляксандрам Тарасевічам гэты поспех здабылі ігракі Руслан і Віталій Жылевічы, Яўгеній Лысѐнак,
Яўгеній Лубко, Раман Пасевіч, Раман Мядзведзеў, Яўгеній Ляўшын, Аляксей Рапалаў,
Віталій Кірплюк і Валерый Пліско.На мінулым тыдні каманда ўдзельнічала ў рэспубліканскіх спаборніцтвах па міні-футболе, якія праходзілі ў Гродне, і ў чатырох матчах
забіла 19 галоў. Усе яны на рахунках Рамана Мядзведзева, Аляксея Рапалава і Руслана
Жылевіча. У барацьбе за трэцяе месца пастаўчане ўступілі толькі адзін мяч і ў выніку
сталі чацвѐртымі.
Пѐтр КУРЫЛОВІЧ. 04.11.2015 г.

Абласны семінар

21 красавіка на базе Пастаўскага дзяржаўнага каледжа адбыўся абласны семінар
педагагічных работнікаў устаноў, якія вядуць падрыхтоўку рабочых кадраў па
спецыяльнасці ―Эксплуатацыя і рамонт аўтамабіляў‖.
Перад намеснікамі дырэктараў па вытворчым навучанні, старшымі майстрамі,
выкладчыкамі і майстрамі вытворчага навучання з аналізам падрыхтоўкі кадраў па
кваліфікацыях ―Вадзіцель аўтамабіля катэгорыі ―С‖, ―Слесар па рамонце аўтамабіля‖,
―Рыхтоўшчык‖ выступіў загадчык кабінета абласнога вучэбна-метадычнага цэнтра
прафесійнай адукацыі І. Д. Дончанка.
Намеснік дырэктара па вучэбна-вытворчай рабоце Н. А. Шылько і старшы майстар
каледжа А. С. Бабіч пазнаѐмілі гасцей з арганізацыяй навучальнага працэсу і вучэбнаматэрыяльнай базай установы. Госці наведалі таксама аўтадром каледжа, базавыя
прадпрыемствы — філіял ―Аўтатранспартнае прадпрыемства №17‖, прыватныя
ўнітарныя прадпрыемствы ―ПостТэк‖ і ―Гуцал‖.
Затым выкладчык Д. В. Міхасѐнак і майстар вытворчага навучання А. Ч. Кузміч
правялі адкрытыя заняткі па арганізацыі тэарэтычнага і вытворчага навучання будучых
вадзіцеляў і слесараў, а метадыст А. К. Трацяк спынілася на пытаннях метадычнага
забеспячэння адукацыйнага працэсу.
Завяршылася вучоба пасяджэннем круглага стала, на якім прадстаўнікі шэрага
ўстаноў адукацыі вобласці абмяняліся вопытам работы па падрыхтоўцы кадраў. Для іх
былі праведзены аглядавая экскурсія па Паставах і ў музейны пакой каледжа.
Па агульным меркаванні ўдзельнікаў, абласны семінар прайшоў на высокім арганізацыйным і метадычным узроўні. Была адзначана паслядоўная і мэтанакіраваная
работа, якая праводзіцца ў каледжы па эфектыўнай арганізацыі адукацыйнага працэсу,
яго метадычным і дыдактычным суправаджэнні, супрацоўніцтве з базавымі прадпрыемствамі і арганізацыямі, працаўладкаванні выпускнікоў і ўкараненні ў вучэбны працэс
электронных сродкаў навучання.
Днямі ў адрас кіраўніка навучальнай установы М. М. Лысѐнка прыйшоў ліст, у якім
дырэктар абласнога вучэбна-метадычнага цэнтра прафесійнай адукацыі А. Ф. Паўлаў
выказаў падзяку калектыву педагагічных работнікаў, якія прафесійна, на сучасным
узроўні правялі мерапрыемства.
Тэкст і фота Пятра КУРЫЛОВІЧА. “Пастаўскі край”. 4 мая 2016г.

Абраў занятак па сэрцы
Па сэрцы — гэта найбольш частае словазлучэнне, якім кіраўнік фізічнага выхавання Пастаўскага дзяржаўнага каледжа Юрый Барысавіч
Трафімаў падчас нашай размовы характарызаваў
сваѐ стаўленне да работы і тых відаў спорту, якімі
займаецца сам і якім вучыць маладое пакаленне.
З дзяцінства ѐн любіў рухацца, гуляць у футбол і
валейбол, удзельнічаць у лыжных гонках. Неаднойчы
здабываў перамогу для СШ №1, у якой вучыўся, на раѐнных спаборніцтвах па лѐгкаатлетычным кросе і
мнагаборстве.
— Заўсѐды сур’ѐзна, мэтанакіравана і рэгулярна
рыхтаваўся да ўсіх спартыўных мерапрыемстваў. Перамогі ў спаборніцтвах захоплівалі, давалі стымул
трэніравацца, каб у наступны раз паказаць яшчэ лепшы вынік, — успамінаў Юрый Барысавіч. — Такому ж падыходу да трэніровак і спаборніцтваў вучу цяпер моладзь. Бо навошта ўдзельнічаць у спартакіядах, турнірах і іншых спаборніцтвах, калі не імкнуцца да
перамогі?
Падчас вучобы ў Даўгаўпілскім вышэйшым ваенным авіяцыйным інжынерным
вучылішчы імя Яна Фабрыцыуса спортам займаўся яшчэ больш сур’ѐзна: памногу
трэніраваўся, складаў план заняткаў, каб да спаборніцтваў выйсці на пік спартыўнай
формы. Яшчэ будучы курсантам уваходзіў у зборную каманду па ваенным трохборстве.
Выканаў першы разрад па гэтым відзе спорту. Далей былі служба ва Узброеных Сілах і
заняткі службовым мнагаборствам (плаванне, стральба з пісталета Макарава і бег). Тут
таксама станавіўся шматразовым прызѐрам спаборніцтваў, якія праводзіліся ў
пагранслужбе. А ў 1999 годзе на рэспубліканскіх спаборніцтвах паміж сілавымі структурамі Беларусі выканаў нормы кандыдата ў майстры спорту.
Шэсць гадоў таму Ю. Б. Трафімаў выйшаў у адстаўку і стаў працаваць майстрам вытворчага навучання ў каледжы, адначасова вѐў гадзіны фізічнай культуры і здароўя.
Кіраўніцтва навучальнай установы дало магчымасць атрымаць новую спецыяльнасць у
Інстытуце павышэння і перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў фізічнай
культуры, спорту і турызму пры Беларускім дзяржаўным універсітэце фізічнай культуры.
Зараз займае пасаду кіраўніка фізвыхавання, працуе ў адной звязцы з выкладчыкам фізічнай культуры і здароўя Вячаславам Іванавічам Фаміным, педагагічны стаж якога перавышае сорак гадоў, і трэнерам па футболе Аляксандрам Аляксандравічам Тарасевічам.
Апошні прыйшоў у дружны калектыў год таму і здолеў арганічна ў яго ўпісацца, дасягнуў
вынікаў у рабоце.
Юрый Барысавіч займаецца падрыхтоўкай мнагаборцаў, валейбалістаў, лѐгкаатлетаў, стралкоў з пнеўматычнай вінтоўкі. Таксама вучыць дзяцей майстэрству лыжных
гонак і настольнага тэніса. Упэўнены, што для таго, каб зацікавіць навучэнцаў, падрыхтаваць іх да сустрэчы з моцнымі сапернікамі, зматываваць на дасягненне вынікаў, самому
трэба шмат ведаць і ўмець, быць прыкладам для пераймання. І ў яго гэта атрымліваецца:
вядзе здаровы і актыўны лад жыцця, займаецца бегам, гуляе ў міні-футбол і хакей.
У каледжы склалася добрая валейбольная традыцыя. На працягу многіх гадоў яго
каманда станавілася пераможцай абласных спаборніцтваў сярод навучэнцаў устаноў

прафесійна-тэхнічнай адукацыі і прызѐрам рэспубліканскіх. Паспяхова пастаўчане выступаюць і ў іншых відах спорту. Два гады таму каманда каледжа заняла першае месца на
абласных спаборніцтвах па зімовым мнагаборстве «Здароўе», а летась — другое ў летнім
мнагаборстве. На працягу апошніх гадоў навучэнцы каледжа станавіліся прызѐрамі лѐгкаатлетычнага кросу. Каманда футбалістаў у гэтым навучальным годзе стала пераможцай
абласных спаборніцтваў і ўдзельнічала ў рэспубліканскіх, але там заняла чацвѐртае месца.
Такія вынікі дазволілі каледжу летась і пазалетась заняць першае месца ў агульнакамандным заліку ў абласной спартакіядзе сярод навучэнцаў устаноў прафесійна-тэхнічнай
адукацыі. Зараз каледж змяніў статус і сапернічае на спартыўных пляцоўках з
прадстаўнікамі ўстаноў сярэднеспецыяльнай адукацыі. Гэта больш моцныя і падрыхтаваныя каманды. Але і на іх узроўні Пастаўскі дзяржаўны каледж застаўся канкурэнтаздольным і не страціў лідарскіх пазіцый — сѐлета яго каманда другая ў вобласці і ў рэспубліцы.
Каледж спаборнічае не толькі з іншымі ўстановамі адукацыі, але і актыўна ўдзельнічае ў многіх спартыўных мерапрыемствах. Так, у мінулым годзе сярод першасных
структур ДТСААФ каманда каледжа заняла ў раѐне першае месца па стральбе і выйграла
пуцѐўку на абласны этап, дзе таксама выйшла пераможцай. Такія ўстойліва высокія вынікі
— плѐн сумеснай працы, лічыць Юрый Барысавіч і адзначае: ―Рабяты прыходзяць да нас
ужо падрыхтаванымі, і гэта заслуга ўсіх работнікаў фізічнай культуры раѐна. У прыватнасці, Г. Г. Савосін уклаў усю душу ў падрыхтоўку валейбалістаў, А. А. Тарасевіч і В. М.
Грантоўскі — футбалістаў, А. Л. Вавінскі — мнагаборцаў. Вельмі ўдзячны дырэктару
каледжа М. М. Лысѐнку, яго намеснікам па вучэбнай і вытворчай і па вучэбна-выхаваўчай
рабоце Н. А. Шылько і А. К. Дубовік, якія надаюць шмат увагі развіццю спорту. Ну і,
вядома, яшчэ адно ключавое звяно — нашы фізічна адораныя навучэнцы».
За спартыўнымі поспехамі сваіх выхаванцаў выкладчыкі каледжа сочаць і пасля таго, як тыя пакінуць сцены навучальнай установы. Юрый Барысавіч з натхненнем пералічвае былых навучэнцаў, якія працягваюць займацца спортам: Аляксей Рабека абараняе гонар віцебскай каманды «Марка», Антон Вярбіцкі — ігрок «МАПІДа», Арцѐм
Кароль гуляе ў аснове пастаўскага «Атланта-Д». Уладзімір Брылѐнак, Сяргей і Аляксандр
Дзехцяронкі зараз з’яўляюцца ігракамі футбольнай зборнай Глыбоцкага раѐна. Выпускнікі
часта наведваюць каледж, дзеляцца сваімі радасцямі і праблемамі.
На заканчэнне нашай размовы пытаюся ў Юрыя Барысавіча, што для яго работа.
Адказвае: «Жыццѐ. Без яе не бачу сябе. А з ѐй адчуваю задавальненне ад таго, што займаюся любімай справай, якая, да таго ж, прыносіць вынікі. Сваѐй задачай лічу дапамагчы
навучэнцам развіць і рэалізаваць іх фізічную падрыхтоўку».
Тэкст і фота Веранікі ФІЛАНОВІЧ.
«Пастаўскі край”, 21 мая 2016 г.

Вучаць іншых і вучацца самі

Створаны ў Пастаўскім каледжы мабільны атрад аховы правапарадку (МААП) зусім
юны — пасля падпісання пагаднення аб узаемным супрацоўніцтве раѐннага аддзела па
надзвычайных сітуацыях і райкама ГА ―БРСМ‖ прайшло крыху больш за год. Аднак за
гэты час пастаўскія ратаўнікі не раз звярталіся па дапамогу да моладзі. Юнакі і дзяўчаты
прымалі ўдзел у рэйдах па лясных масівах у летні пажаранебяспечны перыяд, разам з
работнікамі РАНС вучылі насельніцтва правільным паводзінам на вадаѐмах, удзельнічалі
ў прапагандысцкіх акцыях.
Для таго каб вучыць іншых асновам бяспечнай жыццядзейнасці, МААПаўцы самі
павінны валодаць формамі і метадамі прафілактычнай работы па папярэджанні пажараў.
Таму ў пачатку кастрычніка для іх былі арганізаваны спецыяльныя заняткі, на якіх
прысутнічалі другі сакратар раѐннага камітэта Беларускага рэспубліканскага саюза
моладзі Вераніка Казлоўская і інспектар групы прапаганды і ўзаемадзеяння з
грамадскасцю раѐннага аддзела па надзвычайных сітуацыях Аляксандр Мухля.
Разглядаліся асноўныя пытанні па ліквідацыі ачагоў узгарання, аказанні першай
медыцынскай дапамогі пры ўзнікненні надзвычайных сітуацый і правілах паводзін у іх
насельніцтва. Акрамя таго, маладым людзям было расказана пра мабільны дадатак ―МНС
Беларусі. Дапамога побач!‖, дзе можна знайсці адказы на ўсе пытанні па бяспецы, якія
ўзнікаюць у грамадзян у працоўнай дзейнасці і ў быце.
Такіх пытанняў вялікая колькасць. А значыць, і гэтыя заняткі не апошнія. Наперадзе
яшчэ шмат ведаў, якія атрымаюць члены мабільнага атрада аховы правапарадку.
Алена ШАПАВАЛАВА.
”Пастаўскі край”, 15 кастрычніка 2016г.

Дапамаглі гаспадаркам і зарабілі

Навучэнцы вітаюць караваем дырэктара каледжа Мікалая Мікалаевіча Лысѐнка.
9 студэнцкіх сельскагаспадарчых атрадаў Пастаўскага дзяржаўнага каледжа, у якіх
налічваліся 222 навучэнцы, працавалі сѐлетняй восенню на ўборцы ўраджаю ў ААТ
―Навасѐлкі-Лучай‖, ―Хацілы-агра‖, ―Камайскі-агра‖, СП ―Дунілавічы-агра‖ і сельгасфіліяле АБП ―Рассвет Пастаўскі‖. Імі падабрана за капалкамі 549 тон і перабрана
80,5 тоны бульбы, выкапана 51,7 тоны караняплодаў. Атрадамі зароблена амаль 110
мільѐнаў недэнамінаваных рублѐў.
Гэтыя лічбы дырэктар навучальнай установы Мікалай Мікалаевіч Лысѐнак прывѐў на свяце ўраджаю, якое традыцыйна ладзіцца ў лістападзе. Яно пачалося з выступлення ўзорнага духавога аркестра каледжа і ўручэння М. М. Лысѐнку каравая, які
сімвалізаваў калектыўную працу не толькі на палях сельгаспрадпрыемстваў, але і ў
сваѐй вучэбнай гаспадарцы і, вобразна кажучы, сѐлета атрымаўся важкім. Стараліся
ўсе, а найбольшы аб’ѐм работы выканаў атрад ―Задзеўе‖ навучэнцаў 216-й групы
(кіраўнік атрада — Валянціна Міхайлаўна Клянтак, намеснік кіраўніка — Анастасія
Юр’еўна Карпушонак). У ААТ ―Хацілы-агра‖ яны падабралі, а потым перабралі 155,7
тоны клубняў, за што было налічана амаль 26,5 мільѐна рублѐў заработнай платы. Выхаванцы Валянціны Міхайлаўны традыцыйна ідуць наперадзе. Такімі на працягу трох
папярэдніх гадоў былі навучэнцы, якія летась закончылі каледж. Сѐлета вызначыліся
першакурснікі.
110 тон бульбы на рахунку студэнцкага атрада ―Дружба‖ навучэнцаў групы №217,
якія пад кіраўніцтвам Анастасіі Васільеўны Краўчанка і Таццяны Аляксееўны Дзеравянка працавалі ў ААТ ―Хацілы-агра‖.

Дырэкцыя ААТ ―Навасѐлкі-Лучай‖ адзначыла грашовымі прэміямі лепшых навучэнцаў і майстроў. У ліку ўзнагароджаных і прадстаўнікі груп №№ 213, 64 і 63 Арцѐм
Атвалка, Міхаіл Маісееў і Дзяніс Адамовіч.
На трэцяе месца выйшлі будучыя тэхнікі-механікі. Аб’яднаўшыся ў атрад ―Малайцы‖, яны падабралі амаль 70 тон бульбы. Нягледзячы на тое, што ў групе былі адны
навічкі, усе добра зарэкамендавалі сябе, стараліся ў полі. Іх работай задаволена і
кіраўнік атрада Наталля Уладзіміраўна Варанько.
Працяглай атрымалася цырымонія ўзнагароджвання навучэнцаў, якія дабіліся найвышэйшай выпрацоўкі на ўборцы ўраджаю. 37 юнакам і дзяўчатам былі ўручаны
Падзякі дырэктара каледжа. Многіх навучэнцаў адзначылі грашовымі прэміямі, а таксама Ганаровымі граматамі намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце ААТ ―Навасѐлкі-Лучай‖ Славамір Генрыхавіч Шапель, галоўны аграном ААТ ―Хацілы-агра‖ Іван
Грыгор’евіч Машлякевіч, старшыня раѐннай арганізацыі прафсаюза работнікаў АПК
Сяргей Мікалаевіч Герасіменка, першы сакратар райкама БРСМ Іна Каралѐва,
старшыня вучнѐўскага камітэта прафсаюза Анастасія Краўчанка.
Калі студэнцкія атрады працавалі на ўборцы ўраджаю толькі ў верасні, то ў вучэбнай гаспадарцы каледжа работы вяліся з ранняй вясны. Нягледзячы на не вельмі
спрыяльныя ўмовы надвор’я, тут вырашчана прадукцыі амаль на 300 мільѐнаў недэнамінаваных рублѐў. Уласныя бульба, буракі, морква і іншая агародніна дазволяць
рабіць таннейшымі абеды ў сталовай, мець сродкі на розныя патрэбы. Пра гэта гаварылі на свяце і асабліва дзякавалі навучэнцам групы №212 майстар Наталля
Уладзіміраўна Макруціна і загадчык вучэбнай гаспадаркі Валерый Сцяпанавіч Куцуха.
Узнагародамі для рабят, якія шчыравалі на вырошчванні і ўборцы ўласнай сельгаспрадукцыі, сталі тарты.

За працу ў вучэбнай гаспадарцы салодкія падарункі — тарты — атрымалі навучэнцы груп №№ 211, 212, 213, 215 і 216
.
Добрых слоў заслугоўвае работа студэнцкіх атрадаў ―Механікі‖, ―Глорыя‖, ―Энтузіясты‖, ―Маладзѐжны‖, ―Бравыя рабяты‖, ―Равеснік‖. Працавалі яны не ў аднолькавых
умовах. Калі ў ААТ ―Навасѐлкі-Лучай‖ і ―Хацілы-агра‖ ўраджайнасць бульбы складала ў сярэднім адпаведна 200 і 300 цэнтнераў з гектара, то ў іншых гаспадарках —
намнога менш. Таму і дзѐнная выпрацоўка істотна адрознівалася.
Аднак, калі меркаваць па тым настроі, які панаваў на свяце, рабяты не вельмі засмучаліся. Яны зрабілі сваю справу і з задавальненнем адпачывалі, прымалі музычныя
падарункі ад удзельнікаў мастацкай самадзейнасці.
Тэкст і фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.
“Пастаўскі край”, 11 снежня 2016 г.

Дапамагчы і зарабіць

Для навучэнцаў груп №216 і №217 Пастаўскага дзяржаўнага каледжа працоўны семестр сѐлета пачаўся 6 верасня: тады юнакі і дзяўчаты прыступілі да
ўборкі бульбы ў ААТ ―Хацілы-агра‖. Сваіх памочнікаў кіраўніцтва гаспадаркі
накіравала на 5-гектарнае поле за вѐскай Волахі. Калі ў пачатку гэтага тыдня разам з дырэктарам каледжа М. М. Лысѐнкам карэспандэнт ―ПК‖ прыехала на
бульбяны палетак, работы на ім падыходзілі да завяршэння.
— Убраць засталося нямнога, заўтра павінны закончыць, — паведаміла галоўны
эканаміст адкрытага акцыянернага таварыства Н. А. Пабядзінская, якую сустрэлі ў
полі. — Затым навучэнцы зоймуцца сарціроўкай караняплодаў. Бульба сѐлета вырасла
добрая, нягледзячы на дажджлівае надвор’е, гнілой не так шмат. Ураджайнасць — каля 300 цэнтнераў з гектара. За дзень моладзь падбірае за капалкай каля 30 тон клубняў,
але працуе па-рознаму. 216-ай групай, у якой выключна хлопцы, я вельмі задаволена:
усе стараюцца, не парушаюць дысцыпліну. Чаго не магу сказаць пра групу №217, дзе
пераважна дзяўчаты.
І ў адной, і ў другой групе першакурснікі, якія закончылі 9 класаў школы. Будучымі рыхтоўшчыкамі, аўтаслесарамі і вадзіцелямі-міжнароднікамі, якіх хваліла
Наталля Анатольеўна, кіруе вопытны майстар Валянціна Міхайлаўна Клянтак. Менавіта яна змагла арганізаваць амаль тры дзясяткі 15-гадовых падлеткаў і настроіць іх
на плѐнную працу. Да таго ж многія хлопцы нарадзіліся і выраслі ў вѐсцы, таму з
дзяцінства прывучаныя да работы. За пяць з паловай гадзін, з 8.30 да 14.00 (столькі
доўжыцца рабочы дзень навучэнцаў) паспяваюць нагрузіць бульбай не адзін прычэп.
— Штодзень адпраўляем у сховішча 15-17 тон, — расказвала Валянціна Міхайлаўна. — Працуюць хлопцы з поўнай аддачай, бо ѐсць матэрыяльная зацікаўленасць. Я
вяду індывідуальны ўлік набраных кожным з іх вѐдзер. Ад гэтага потым будзе залежаць зарплата. Таму ніхто не філоніць. Пры норме 480 кілаграмаў караняплодаў на чалавека ўсе набіраюць не менш за 600, а некаторыя — і пад тысячу кілаграмаў. Калі перавесці гэтыя лічбы ў грошы, атрымліваецца каля 260 тысяч недэнамінаваных рублѐў у
дзень.
Алена ШАПАВАЛАВА. “Пастаўскі край”, 16 верасня 2016 год.

Другія ў краіне

На рэспубліканскай спартакіядзе сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў краіны, якая праходзіла з 15 па 17 сакавіка ў Магілѐве, валейбольная каманда
Пастаўскага каледжа заняла другое месца.
Менавіта пастаўчанам, якія сталі сярэбранымі прызѐрамі абласной спартакіяды,
было прадастаўлена права абараняць гонар Віцебшчыны ў рэспубліцы. Каманда каледжа апраўдала давер спецыялістаў упраўлення адукацыі аблвыканкама, уступіўшы ў
фінальнай гульні толькі валейбалістам з Гродна. Яе трэнеру Юрыю Трафімаву і ігракам
Сяргею Давідзюку, Аляксею Рапалаву, Ігару Гінько, Кірылу Проньку, Дзмітрыю Аксѐненку, Кірылу Шнітоўскаму і Дзянісу Радзевічу былі ўручаны дыпломы другой ступені
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
— На працягу апошніх гадоў нашы валейбалісты неаднаразова станавіліся
лепшымі ў сістэме прафтэхадукацыі вобласці і краіны, — адзначыў дырэктар каледжа
М. М. Лысѐнак. — Мы ганарымся тым, што і дэбютаваўшы на больш высокім узроўні
прафесіянальнай і спартыўнай падрыхтоўкі, сустракаючыся з больш моцнымі сапернікамі, каманда паказала таксама добрую падрыхтоўку, згуртаванасць, волю да перамогі.
На здымку: трэнер Ю. Б. Трафімаў (крайні справа) і ігракі каманды.
Тэкст і фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.
«Пастаўскі край”, 30 сакавіка 2016 год.

Дыпломы — як пуцѐўкі ў дарослае жыццѐ
Гэтага дня навучэнцы Пастаўскага каледжа чакалі: хто тры, хто два, а
хто ўсяго адзін год — у залежнасці ад тэрміну навучання. І ѐн настаў. 30 чэрвеня ва
ўстанове адбыўся святочны вечар з нагоды ўручэння дыпломаў выпускнікам. Радасць і хваляванне віноўнікаў урачыстасці раздзялілі выкладчыкі, майстры, куратары, бацькі. З наказамі і пажаданнямі да маладых спецыялістаў звярнуліся
дырэктар каледжа Мікалай Мікалаевіч Лысѐнак, яго намеснікі Наталля
Аляксандраўна Шылько і Алена Канстанцінаўна Дубовік.

Выпускнікі групы №209 з майстрам Ганнай Браніславаўнай Маслоўскай і куратарам Таццянай Аляксееўнай Дзеравянка.
У каледжы на выпускным вечары прысутнічаў шмат разоў і магу з упэўненасцю сказаць, што развітанне з навучальнай установай тут праходзіць заўсѐды ўрачыста,
хвалююча, кранальна. Да гэтай падзеі старанна рыхтуюцца ўсе. Вось і сѐлета на вечары
панавала дзелавая і адначасова сяброўская атмасфера. Прадстаўнікі адміністрацыі неаднаразова падкрэслівалі, што ганарацца сваімі выпускнікамі як спецыялістамі, маладымі
людзьмі, якія адолелі чарговую прыступку, упэўнена ўступаюць у самастойнае жыццѐ.
Сѐлета іх 165. Столькі юнакоў і дзяўчат атрымалі ў навучальнай установе прафесіі слесара, трактарыста-машыніста, вадзіцеля транспартных сродкаў, аператара
машыннага даення, повара, тэхніка-механіка. Яны займаліся ў адзінаццаці групах на
дзѐннай і завочнай формах навучання. Кожная пакінула свой след у цікавым, вірлівым
студэнцкім жыцці. І ўсѐ ж, як падалося, самыя добрыя ўспаміны будуць пра групу №207.
Тры гады назад майстар Валянціна Міхайлаўна Клянтак прыняла пад сваѐ крыло 26 дзевяцікласнікаў. Хапіла з імі клопатаў. Але ўсе без выключэння дайшлі да фінішу, набылі
спецыяльнасці, навучыліся па-сапраўднаму працаваць, жыць у калектыве. На сцэне
юнакі выглядалі ўзмужнелымі, статнымі, вельмі паважліва гаварылі пра ўсіх, хто даў
прафесію, многаму навучыў, без чаго немагчыма знайсці сваѐ месца ў жыцці і грамадстве, стаць шчаслівым чалавекам.

Шчыра дзякавалі сваім выхавальнікам і педагогам за набытыя веды, жыццѐвую
мудрасць выпускнікі групы №209, у якой пераважалі дзяўчаты. Радавалі і краналі да слѐз
развітальныя словы іншых учарашніх навучэнцаў.
Адміністрацыя, майстры і выкладчыкі, кіраўнікі грамадскіх арганізацый высока
ацанілі веды, творчыя здольнасці, грамадскую актыўнасць, спартыўныя дасягненні выпускнікоў. За галоўную працу — выдатную вучобу — граматамі каледжа ўзнагароджаны
Ірына Бондар і Паліна Маісеева. Такіх адзнак удастоены таксама ―харашысты‖
Уладзіслаў Макоўскі, Андрэй Яфіменка, Арцѐм Белановіч, Валерый Ківатыцкі, Дзяніс
Кузняцоў, Яўгеній Мядзелка, Валерый Пліско, Аляксандр Пронічкін, Андрэй Дунец,
Карына Бандарэнка, Дзіяна Варанец і іншыя.
А выпускнікам Аляксею Беланоўскаму, Уладзіславу Лявіцкаму і Віталію
Пацэвічу разам з дыпломамі тэхнікаў-механікаў былі ўручаны граматы дырэкцыі за добрую вучобу і актыўны ўдзел у тэхнічнай творчасці.
У каледжы створаны ўсе ўмовы не толькі для атрымання грунтоўных ведаў па
абранай спецыяльнасці, але і для развіцця здольнасцей і магчымасцей навучэнцаў.
Многія з цяперашніх выпускнікоў радавалі аднагодкаў і педагогаў сваімі выступленнямі
на сцэне, адстойвалі гонар навучальнай установы на занальных і абласных аглядах і
конкурсах, спартыўных спаборніцтвах розных узроўняў. Шмат удзячных слоў прагучала
ў адрас Таццяны Ждановіч, Аляксандра Макаранкі, Аляксандра Грузда, Канстанціна
Шэршня, Дзмітрыя Аксѐненкі, Валерыя Пліско, Аляксандра Падгайскага, Рамана
Мядзведзева, Яўгенія Лысѐнка.
На цырымоніі ўручэння дыпломаў,
якая
суправаджалася
выступленняміпадзякамі, канцэртнымі нумарамі, не было
раўнадушных. А па ўсхваляваных тварах
прысутных і слязінках радасці на вачах
можна было здагадацца, што ў зале нямала
бацькоў выпускнікоў. Многія з іх падчас
вучобы дзяцей наведвалі каледж, падтрымлівалі цесныя кантакты з майстрамі і педагогамі, разам рыхтавалі сваіх сыноў і дачок
да дарослага жыцця. 29 бацькам навучэнцаў, якія вызначыліся ў вучобе, узорна паводзілі сябе, дырэкцыя накіравала падзячныя пісьмы.
— 2015/2016 навучальны год адметны тым, што наша ўстанова атрымала статус
сярэдняй спецыяльнай і прайшла акрэдытацыю на адпаведнасць яму, — адзначыў падчас
размовы дырэктар М. М. Лысѐнак. — Для нас галоўнае не толькі падрыхтаваць спецыяліста, але і даць яму магчымасць працаўладкавацца. 110 выпускнікоў застануцца на
Пастаўшчыне, папоўняць працоўныя калектывы прадпрыемстваў і арганізацый раѐна,
хтосьці прадоўжыць вучобу. Ёсць падстава для кар’ернага росту і ў 11 завочнікаў, якія
сѐлета першымі шляхам такой формы навучання набылі спецыяльнасць тэхнікамеханіка. Упэўнены, што водгукі пра ўсіх будуць найлепшыя і праз пэўны час мы зможам з гонарам назваць тых, хто стаў сапраўдным прафесіяналам.
Тэкст і фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.
«Пастаўскі край”, 9 ліпеня 2016г.

З ухілам на сельскагаспадарчыя спецыяльнасці
25 cакавіка на базе дзяржаўнага каледжа прайшоў раѐнны прафарыентацыйны
злѐт выпускнікоў школ Пастаўшчыны. З парадкам дня яго работы, прадстаўнікамі
вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў і іншымі гасцямі прысутных пазнаѐміла галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па
справах моладзі райвыканкама Святлана Падгайская.
Загадчык кафедры гісторыі дзяржавы і права Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Аляксандр Аляксандравіч
Герасімовіч (справа) віншуе старшыню раѐннага выканаўчага камітэта Віктара
Сяргеевіча Гутарава з 35-годдзем заканчэння навучальнай установы і ўручае
кнігу пра яе гісторыю.
Удзельнікаў мерапрыемства вітаў загадчык аддзела арганізацыйна-кадравай работы райвыканкама Уладзімір Зіноўевіч
Гутар. Ён адзначыў, што вострай патрэбнасці ў спецыялістах ні ў адной з галін
няма, за выключэннем сельскагаспадарчай вытворчасці. Тым не менш адбываецца натуральны працэс, вопытныя работнікі дасягаюць пенсіѐннага ўзросту, хтосьці ідзе на заслужаны адпачынак. На іх месца павінна прыходзіць маладая змена. На Пастаўшчыне з
радасцю прымаюць маладых спецыялістаў, ствараюць неабходныя ўмовы для забеспячэння працай, прафесійнага росту, вырашэння розных жыццѐва важных пытанняў. У. З. Гутар
выказаў надзею, што прафарыентацыйны злѐт дапаможа школьнікам вызначыцца з выбарам прафесіі. Галоўнае, каб ѐн быў усвядомлены, прыносіў задавальненне.
Такі выбар ужо зрабілі дзясяткі сѐнняшніх навучэнцаў Пастаўскага дзяржаўнага
каледжа. Найбольш актыўныя і здольныя прэзентавалі сваю навучальную ўстанову на
сцэне клуба, у песенна-вершаванай форме расказалі пра вучобу, спорт, мастацкую і
тэхнічную творчасць, якой займаюцца многія юнакі і дзяўчаты. Пра новы статус каледжа
гаварыў дырэктар Мікалай Мікалаевіч Лысѐнак. Ён, у прыватнасці, падкрэсліў, што сѐлета
будзе ажыццяўляцца прыѐм дзевяцікласнікаў на падрыхтоўку тэхнікаў-механікаў на базе
сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Выпускнікоў дзявятых класаў павінна зацікавіць і новая
спецыяльнасць ―Кулінар мучных вырабаў-бармэн‖. Яе можна будзе атрымаць на ўзроўні
прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі. Увогуле, як адзначыў кіраўнік навучальнай установы,
падрыхтоўка кадраў і ў далейшым будзе весціся з улікам патрэб рэгіѐна.

Сваю навучальную ўстанову прэзентуюць навучэнцы дзяржаўнага каледжа.

У апошнія гады на традыцыйнай сустрэчы з выпускнікамі школ Пастаўшчыны
Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны ўніверсітэт прадстаўляе дэкан
аграмеханічнага факультэта Віктар Баляслававіч Лоўкіс. І гэта невыпадкова. Пастаўшчына
— яго радзіма. Тут закончыў СШ №2, прафтэхвучылішча, працаваў трактарыстам у
калгасе ―За Радзіму‖ (цяпер — дварчанскае аддзяленне ААТ ―Камайскі-ара‖). Пасля
службы ў арміі паступіў на падрыхтоўчае аддзяленне, а затым стаў студэнтам, закончыў
Беларускі інстытут механізацыі сельскай гаспадаркі. Здольны выпускнік застаўся ў навучальнай установе, прайшоў шлях ад выкладчыка да дэкана факультэта.
— Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны ўніверсітэт з’яўляецца вядучым адукацыйным, навуковым і інавацыйным цэнтрам Рэспублікі Беларусь па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных кадраў для аграпрамысловага комплексу краіны, — адзначыў, звяртаючыся да прысутных В. Б. Лоўкіс. — На дзѐннай форме навучання працуюць аграмеханічны, аграэнергетычны і інжынерна-тэхналагічны факультэты, факультэты ―Тэхнічны сэрвіс
у АПК‖, ―Прадпрымальніцтва і кіраванне‖. Заняткі са студэнтамі праводзяць высокакваліфікаваныя выкладчыкі. Сацыяльная сфера прадстаўлена 9 камфартабельнымі інтэрнатамі, сталовай, студэнцкім кафэ, буфетамі, медпунктам, аптэкай. Маецца суперсучасны
спартыўны комплекс, працуюць 32 клубныя фарміраванні, народны тэатр ―Праметэй‖ і
іншыя калектывы і аб’яднанні.
БДАТУ — адзіная вышэйшая навучальная ўстанова ў сталіцы, якая забяспечвае іншагародніх студэнтаў дзѐннай формы навучання інтэрнатам. Студэнты паралельна могуць
атрымліваць другую вышэйшую адукацыю, а таксама бясплатна рабочыя прафесіі: вадзіцеля механічных транспартных сродкаў катэгорыі ―В‖, трактарыста-машыніста катэгорый
―А‖, ―В‖, ―Д‖ і іншыя. Для праходжання практыкі будучыя спецыялісты аграрнай галіны
выязджаюць у Вялікабрытанію, Германію, Нарвегію і іншыя краіны.
Жамчужынай аграрнай адукацыі назваў Беларускую дзяржаўную сельскагаспадарчую акадэмію загадчык кафедры гісторыі дзяржавы і права Аляксандр Аляксандравіч
Герасімовіч, які ў другі раз прыязджае ў Паставы. Дзякуючы сваім выпускнікам і легендарным выкладчыкам найстарэйшая навучальная ўстанова, якой споўнілася 175 гадоў,
шырока вядома не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. Акадэмія ў Горках — гэта 16
вучэбных карпусоў, 14 студэнцкіх інтэрнатаў, вучэбна-доследная гаспадарка, бібліятэка з

кніжным фондам больш за 1 мільѐн экзэмпляраў, сталовая на 800 месцаў, батанічны сад і
дэндрарый са шматлікімі рэдкімі і каштоўнымі відамі дрэў і іншых раслін. Для арганізацыі адпачынку студэнтаў ѐсць Палац культуры, спартыўны комплекс са стадыѐнам і
плавальным басейнам, ландшафтная гідрапаркавая зона.
У акадэміі робіцца ўсѐ для таго, каб прэстыж ведаў будучых спецыялістаў, як і рэйтынг самай старэйшай аграрнай навучальнай установы Еўропы, нязменна заставаліся
высокімі. Еўрапейскую якасць адукацыі тут можна атрымаць на 10 факультэтах больш
чым па 30 спецыяльнасцях і спецыялізацыях біялагічнага, інжынернага, эканамічнага і
юрыдычнага профіляў. Высокім навуковым патэнцыялам вызначаецца прафесарскавыкладчыцкі склад.
Выпускнікі Дунілавіцкай яслі-сад-сярэдняй школы Яўгеній Хурда, Уладзіслаў
Цурганаў, Ілья Буряк, Данііл Зямчонак (на здымку) і іх аднакласнікі Ў адрозненне ад сваіх
аднагодкаў з іншых школ атрымаюць не толькі атэстаты аб сярэдняй адукацыі, але і
ппасведчанні на права кіравання транспартнымі сродкамі.
Акадэмія дае студэнтам магчымасць займацца навукова-даследчай работай; атрымаць
у Вышэйшай школе аграбізнесу другі
дыплом; праходзіць практыку за мяжой;
удзельнічаць у міжнародных праграмах і
праектах;
працягваць
адукацыю
ў
магістратуры, аспірантуры і дактарантуры;
развіваць свае здольнасці ў спорце,
мастацкай
самадзейнасці,
студэнцкім
самакіраванні. 100 працэнтаў студэнтаў
дзѐннай формы навучання забяспечваюцца
добраўпарадкаванымі інтэрнатамі.
Камайскую СШ у ліку іншых на злѐце
прадстаўлялі Лізавета Паташова, Кірыл Пацуковіч, Кірыл Януковіч, алена гутар, Павел
Лебедзь, Кацярына Ісаенка, Вікторыя Касандровіч і Вікторыя Вярбіцкая.
Дыплом выпускніка дзяржаўнай сельгасакадэміі дае права працаваць у міністэрствах
і ведамствах, навукова-даследчых інстытутах, узначальваць органы дзяржаўнага
кіравання, холдынгі, прадпрыемствы аграпрамысловага комплексу. Сярод выпускнікоў
акадэміі і першы Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка.
Нямала выпускнікоў акадэміі і на Пастаўшчыне. У іх ліку — старшыня раѐннага выканаўчага камітэта Віктар Сяргеевіч Гутараў. Сѐлета спаўняецца 35 гадоў, як ѐн
закончыў навучальную ўстанову. З гэтай
нагоды загадчык кафедры А. А. Герасімовіч сустрэўся з кіраўніком раѐннай
вертыкалі і ўручыў В. С. Гутараву кнігу,
выдадзеную да 175-годдзя акадэміі.
Адной
з
лепшых
аграрных
вышэйшых
навучальных
устаноў
Рэспублікі
Беларусь
з’яўляецца
Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны. Пра ўмовы паступлення,
навучання і адпачынку патэнцыяльным абітурыентам расказала асістэнт кафедры анатоміі

жывѐлы Вольга Мікалаеўна Вінаградава. Яна падкрэсліла, што акадэмія на працягу больш
чым 80 гадоў вядзе падрыхтоўку ўрачоў ветэрынарнай медыцыны, ветэрынарнасанітарных урачоў, правізараў і зоаінжынераў. На 5 факультэтах плѐнна працуюць больш
за 450 выкладчыкаў, вучыцца каля 6000 студэнтаў. Яны атрымліваюць сур’ѐзную
тэарэтычную і практычную прафесіянальную падрыхтоўку па рабоце з усімі відамі жывѐлы. Адначасова асвойваюць інфармацыйныя тэхналогіі, сучасную камп’ютарную тэхніку,
развіваюць свае камунікатыўныя навыкі, удасканальваюць веданне замежнай мовы.
Шмат інфармацыі далі выпуснікам юрысконсульт аграрнага каледжа акадэміі
ветэрынарнай медыцыны А. І. Шаўчэнка, выкладчык Полацкага аграрнаэканамічнага каледжа Т. С. Тачыла, майстар вытворчага навучання Полацкага
дзяржаўнага ляснога каледжа К. В. Паўлоўская, намеснік начальніка па кадрах раѐннага аддзела па надзвычайных сітуацыях І. І. Януковіч.
Аб мэтавай падрыхтоўцы спецыялістаў для сельгасарганізацый Пастаўшчыны ў
вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных установах краіны расказала галоўны
спецыяліст (юрысконсульт) упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама Д. П. Шыпко.
Галоўны спецыяліст аддзела па занятасці насельніцтва ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама Г. Ф. Дзеравянка праінфармавала аб
прафарыетацыйнай рабоце, якая праводзіцца сярод выпускнікоў, падрыхтоўцы кадраў
масавых прафесій з ліку тых, хто стаў беспрацоўным, не змог прадоўжыць далейшую
вучобу.
Размова на злѐце атрымалася цікавай і карыснай. І хаця яна ў асноўным вялася з
ухілам на сельскагаспадарчыя спецыяльнасці, выпускнікі змаглі пачэрпнуць шмат інфармацыі, параўнаць яе з тым, што ведалі раней. У іх яшчэ ѐсць час, каб з улікам школьнай
падрыхтоўкі і асабістых схільнасцей зрабіць правільны выбар — выбар на ўсѐ жыццѐ.
Тэкст і фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.
“Пастаўскі край”, 6 красавіка 2016 год.

Заўсѐды сярод лідараў

У мінулую нядзелю вадзіцель ААТ ―Кураполле-агра‖ Мікалай Ворсін дасягнуў з
пачатку палявых работ самай высокай выпрацоўкі — за дзень унѐс вадкія азотныя
ўдабрэнні на 140 гектарах азімых зерневых. Пасадзейнічалі гэтаму і механізатары
Аляксандр Яначкін і Юрый Сівы, якія працуюць на падвозцы і запраўцы ―Дзвіны‖ КАСам.
— Работа спорылася таму, што была прастора, доўгія гоны, — расказваў Мікалай
Пятровіч. — Праўда, месцамі заміналі лагчыны з вадой, але гэта не стала перашкодай. Такім
надвор’ем, як цяпер, толькі і ўносіць удабрэнні, бо ўсе пажыўныя рэчывы трапляюць у глебу,
сілкуюць расліны. Летась па два разы падкармілі азімыя, таму яны і ўрадзілі.
Мікалай Ворсін невыпадкова ўспомніў мінулы год. Да высокага ўраджаю зерневых і
добрага травастою ѐн меў непасрэднае дачыненне. Толькі вясной унѐс мінеральныя ўдабрэнні
больш чым на 2130 гектарах.
Увогуле, быць сярод лідараў для Мікалая Пятровіча стала правілам. Летам і восенню ѐн
перавѐз не адну сотню тон сянажнай і сіласнай масы. Падчас жніва даставіў ад камбайнаў да
сушыльнай гаспадаркі амаль 1500 тон зерня. А сѐлета ў канцы лютага — пачатку сакавіка амаль на 400 гектарах падсеяў на ―Дзвіне‖ шматгадовыя травы. Гэта таксама адзін з
лепшых паказчыкаў у раѐне.
Працоўны стаж Ворсіна вымяраецца двума дзясяткамі гадоў. За ім пастаянна замацавана
аўтамашына і самаходны агрэгат ―Дзвіна‖. Тэхніка служыць надзейна і заўсѐды ў гатоўнасці
дзякуючы таму, што гаспадар сам рамантуе яе, дасканала ведае ўстройства і канструкцыю, без
ваганняў вызначыць любую няспраўнасць.
У працоўнай біяграфіі Мікалая Пятровіча быў непрацяглы перыяд, калі ѐн разам з іншымі
маладымі пастаўчанамі падаўся на заработкі ў Расію. Але праз пэўны час вярнуўся ў гаспадарку, бо і на месцы вяскоўцы мелі нядрэнны заработак.
— І цяпер, хаця ѐсць шмат складанасцей, растуць цэны на тэхніку, запасныя часткі, наша
сельгаспрадпрыемства жыве, — расказваў вадзіцель. — Не застала знянацку і сѐлетняя вясна.
Знайшліся сродкі для своечасовага правядзення рамонтных работ. Не прастойваем і з-за
паліва. У тэрмін выплачваецца заработная плата.
Дарэчы, механізатары ведаюць, што вясной, як і падчас нарыхтоўкі кармоў, уборкі ўраджаю, можна нядрэнна зарабіць. Пры ўмове, калі работа будзе выканана якасна і ў тэрмін.
Таму і не лічацца людзі з часам, працуюць без выхадных. Аб’ѐмы палявых работ у ААТ ―Кураполле-агра‖ з кожным днѐм узрастаюць.
Тэкст і фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.
«Пастаўскі край”, 13 красавіка 2016 год.

«Люблю зямлю і тэхніку»

Руслана Чарняўскага тэхніка вабіла з дзяцінства. Механізатарамі працавалі дзядуля і
бацька, да іх бег пры любой магчымасці. Любіў пасядзець у кабіне, пакруціць руль, а
таксама цікавіўся ўстройствам трактара, сеялкі, выпытваў, для чаго патрэбна тая ці іншая
дэталь у маторы. Пасля заканчэння Юнькаўскай базавай школы паступіў у пастаўскае
прафтэхвучылішча, быў адным з лепшых навучэнцаў. Атрымаўшы дыплом, вярнуўся ў
родную гаспадарку. Даверылі трактар, падчас жніва быў памочнікам на камбайне ў бацькі,
пераймаў яго навуку і вопыт.
— Дзясяты год працую ў гаспадарцы, — расказваў Руслан. — На які б участак ні паслалі, умею ўсѐ: кармы нарыхтоўваю, зерневыя ўбіраю, глебу апрацоўваю, сею. Хлебаробская справа нялѐгкая, але люблю тэхніку, зямлю, вѐску, таму і работа спорыцца. На жаль,
не ўсѐ залежыць ад нашай рупнасці. Свае карэктывы ўносіць надвор’е. Вось і сѐлета ніва не
парадавала ўраджаем. А ці ж мы менш стараліся, чым летась? Хапае праблем з тэхнікай. Як
ні шануй, усѐ роўна зношваецца. Гэта мой дзед па некалькі дзясяткаў гадоў на адным
трактары працаваў. Сучасная — больш дасканалая і камфортная, але менш надзейная.
У свой час кіраўніцтва гаспадаркі выдзеліла сям’і Руслана дом з усімі выгодамі, прысядзібным участкам, гаспадарчымі пабудовамі. Чарняўскія трымаюць гаспадарку. Цешацца
дачушкай Ксюшай, якая сѐлета стала першакласніцай.
Пасля завяршэння палявых работ Руслан перасеў на аўтамабіль, на якім дастаўляе на
фермы ветурача, заатэхніка. ―Гэта толькі кажуць, што зімой час цягнецца, — гаварыў. — А
я і аглянуцца не паспею, як вясна прыйдзе. Зноў пасяўная, затым нарыхтоўка кармоў, жніво
— як у спрадвечным коле. Але мне гэта па душы‖.
Анна АНІШКЕВІЧ. “Пастаўскі край”, 19 лістапада 2016г.

Малады, а з тэхнікай на ты
Калі ўпершыню ўзяў у рукі гаечны ключ, Дзмітрый ужо і не
памятае. Але не сумняваецца, што гэта было ў раннім дзяцінстве.
— Пачынаў з мапеда, сябрам дапамагаў рамантаваць матацыклы, а пазней і машыны захапілі ў палон, — расказваў падчас
сустрэчы. — Кагосьці вабілі камп’ютары, сучасныя гаджэты,
мяне ж як магнітам цягнула да тэхнікі. І цяпер, калі захапленне
стала прафесіяй, тым больш ѐй цікаўлюся.
Сумненняў у тым, куды паступаць, у выпускніка СШ №2
Дзмітрыя Цыунеля не ўзнікала. Дакументы занѐс у Пастаўскі
прафтэхкаледж на спецыяльнасць ―Слесар па рамонце аўтамабіляў, вадзіцель катэгорыі ―С‖. У 2009-ым вучобу закончыў, паступіў у Гарадоцкі дзяржаўны аграрна-тэхнічны каледж, адкуль
дыпламаваны спецыяліст па матэрыяльна-тэхнічным забеспячэнні па накіраванні вярнуўся ў свой раѐн, прыехаў у ААТ ―Камайскі-агра‖. Адпрацаваў год забеспячэнцам, яшчэ адзін — інжынерам у мягунскім аддзяленні і звольніўся. Уладкаваўся ў аўтапрадпрыемства №17 інжынерам па бяспецы руху, з 2014-га займае пасаду начальніка гаража.
— Адказваю за арганізацыю работы ў гаражы, а гэта пошук, купля і дастаўка дэталяў, парадак
на ўсѐй тэрыторыі базы. Клопатаў шмат, а самы галоўны — тэхніка, — працягвае гаворку суразмоўца. — Рамантуем яе часта, у асноўным капітальна. Як правіла, выходзяць са строю рухавікі, бо
надта вялікія прабегі: напрыклад, аўтобусы зношаныя працэнтаў на 80. З грузавым транспартам
сітуацыя крыху лепшая.
Мы размаўлялі, а мабільнік начальніка гаража не змаўкаў. Дзмітрый вырашаў розныя пытанні:
справа датычыла электронікі, якой начынены сучасныя транспартныя сродкі. Свайго абсталявання і
спецыялістаў на аўтапрадпрыемстве няма, таму выклікаюць іх са сталічных фірмаў. Дзмітрый вѐў
перамовы карэктна, упэўнена і прафесійна. ―Так ѐн робіць усю сваю работу, — адзначыў дырэктар
філіяла ―Аўтатранспартнае прадпрыемства №17 г. Паставы‖ А. Д. Малахаў. — Працавіты, актыўны
і адказны. Цаню за аператыўнасць, уменне прымаць правільныя рашэнні, здольнасць наладжваць
кантакт з рознымі катэгорыямі работнікаў, партнѐрамі‖.
Не наракаў на цяжкасці і сам Д. Цыунель. Наадварот, некалькі разоў паўтарыў, што работа
прыносіць задавальненне (дарэчы, на той момант ѐн, да таго ж, замяшчаў галоўнага інжынера, які
знаходзіўся ў водпуску).
— У кожнай прафесіі ѐсць свае плюсы і мінусы, — гаварыў, падводзячы вынікі размовы. —
Мне мая вельмі падабаецца. У радасць любое заданне. З людзьмі ладжу, а ў маім падпарадкаванні
больш за 40 чалавек. Імкнуся ведаць усѐ новае, што датычыць тэхнікі. Скажам, атрымліваем
аўтобус: яго яшчэ няма, а я ў думках разбіраю рухавік, бо ведаю, якой замежнай фірмай ѐн пастаўлены, што сабою ўяўляе і г. д.
Да сказанага дадам яшчэ тое, што Дзмітрыю 26 гадоў і ѐн — студэнт-завочнік, вучыцца ў БАТУ, вызначаецца стараннем і там. Падчас апошняй сесіі загадзя назбіраў столькі плюсаў, што на
адным з экзаменаў прафесар, не пытаючыся, паставіў адзнаку. Пры гэтым рэзюмаваў: ―Упершыню
стаўлю завочніку аўтаматам‖.
Галіна ПІШЧ.
Фота Веранікі ФІЛАНОВІЧ.
«Пастаўскі край”, 30 лістапада 2016 год.

Маладыя і рупныя

Уладзімір Усаценка, Дзмітрый Лысѐнак і Андрэй Галубоўскі
Летась на жніве маладыя вадзіцелі з ААТ ―Хацілы-агра‖ Уладзімір Усаценка і
Андрэй Галубоўскі на аўтамашынах ―МАЗ‖ з 20-тоннымі прычэпамі перавезлі адпаведна 2161 і 2025 тон зерня і занялі першае і другое месцы ў раѐне. На трэцім —
Дзмітрый Лысѐнак з ААТ ―Кураполле-агра‖. Ён перавѐз на трактары ―МТЗ-1221‖ з
прычэпам грузападымальнасцю 12 тон 1829 тон збожжа.
Такога поспеху маладыя працаўнікі дабіваюцца не ўпершыню, і не толькі падчас
уборкі. Напрыклад, Дзмітрый Лысѐнак вызначыўся і на корманарыхтоўцы — нарыхтаваў амаль 15 тысяч тон сенажу і сіласу і заняў другое месца сярод механізатараў Пастаўшчыны.
Некалькі гадоў назад Уладзімір Усаценка першым у раѐне асвоіў высокапрадукцыйную машыну ―Мекасан‖ і на апрацоўцы пасеваў гербіцыдамі цяпер дабіваецца самай высокай выпрацоўкі.
Якасна і аператыўна выконвае ўсе транспартныя работы Андрэй Галубоўскі.
Фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.
«Пастаўскі край‖, 27 студзеня 2016г.

Нават блінчыкі з мѐдам і варэннем
У першы дзень кастрычніка на пляцоўцы каля
Палаца спорту абласнога цэнтра адбылася традыцыйная выстава ўласнай прадукцыі навучальных устаноў
Прыдзвінскага краю ―Восеньскі карагод‖. Характарызуючы мерапрыемства, начальнік аддзела прафесійнатэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі ўпраўлення адукацыі аблвыканкама Сяргей
Аляксандравіч Каваленка адзначыў, што гэта ўжо 35ты кірмаш, якія з 2002 года праводзяцца на пляцоўках
Віцебска, Оршы і Полацка.
У сѐлетнім удзельнічала 45 розных навучальных устаноў. Для продажу імі было заяўлена тавараў больш чым на мільярд рублѐў. У асноўным гэта прадукцыя, якая вырабляецца ў майстэрнях, сталовых каледжаў і ліцэяў, вырошчваецца ў вучэбных гаспадарках. Адметнай асаблівасцю восеньскага кірмашу з’явілася тое, што для ветэранаў
Вялікай Айчыннай вайны і педагагічнай працы, заслужаных настаўнікаў і працаўнікоў
адукацыі дзейнічала 10-працэнтная скідка.
Сярод іншых навучальных устаноў годна быў прадстаўлены Пастаўскі дзяржаўны
каледж, дэлегацыю якога ўзначальваў дырэктар Мікалай Мікалаевіч Лысѐнак. У адной
гандлѐвай палатцы, дзе гаспадарылі загадчыца магазіна ―Гасцінец‖ Вольга Зіяўдзінаўна
Міронава і прадавец Марына Казіміраўна Кірэй, у асноўным былі каўбасы розных гатункаў прадпрыемстваў-вытворцаў Віцебскай вобласці. А самым хадавым таварам аказалася навінкаўская рыба — карп і амур. Перад паездкай у абласны цэнтр пастараліся
майстры вытворчага навучання Ганна Браніславаўна Маслоўская, Жанна Юльянаўна
Рудзінская і іх выхаванцы. Яны напяклі піражкоў з павідлам, капустай і крабавымі палачкамі, чабурэкаў, булачак, смятаннікаў і шэраг іншых вырабаў. Шмат жадаючых было купіць шашлык свіны, блінчыкі з мѐдам і варэннем, хрушчы, якія гатавалі на вачах у
пакупнікоў. Словам, хапіла клопатаў майстру Анастасіі Васільеўне Краўчанка, якая на
кірмашы ―перакваліфікавалася‖ ў прадаўца.
Нялѐгкім выдаўся сѐлетні год для майстра Наталлі Уладзіміраўны Макруцінай, яе
калег і навучэнцаў груп, якія працавалі ў падсобнай гаспадарцы. Тым не менш вырашчаны нядрэнны ўраджай. Са спецыяльна абсталяванай для гандлю машыны віцябчанам
прадавалі ячмень, трыцікале, бульбу, моркву, буракі, капусту, кабачкі, цыбулю, яблыкі.
Збожжа і гародніна таксама карысталіся попытам.
— А яшчэ многае значыць уменне прапанаваць тавар, заахвоціць пакупнікоў, —
расказвала намеснік дырэктара па вучэбнавыхаваўчай рабоце Алена Канстанцінаўна
Дубовік. — З гэтай задачай выдатна справіліся педагогі дадатковай адукацыі Надзея
Казіміраўна Пракоф’ева і Наталля Валянцінаўна Ясак. Сваімі жартамі, весялосцю яны
прыцягвалі ўвагу гараджан, трапна рэкламавалі тавар і вырашчаную нашымі навучэнцамі прадукцыю. Усяго яе было рэалізавана на 28 мільѐнаў рублѐў.
У канцы кастрычніка ў каледжы адбудуцца дажынкі, на якіх будуць падведзены вынікі сельскагаспадарчага года, удзелу навучэнцаў ва ўборцы ўраджаю ў сельгаспрадпрыемствах Пастаўшчыны.
Пѐтр КУРЫЛОВІЧ. «Пастаўскі край”, 19 кастрычніка 2016 год.

Навучэнцы каледжа ўбіраюць бульбу

Хутка напаўняюцца вѐдры ў навучэнцаў сельскагаспадарчага атрада групы №64.
У адкрытым акцыянерным таварыстве ―Навасѐлкі-Лучай‖ бульбу вырошчвалі на
40 гектарах — на 30 менш, чым у мінулым годзе. Скарачаючы плошчу, стаўку рабілі на
больш высокую ўраджайнасць другога хлеба. Надзеі кіраўніцтва і спецыялістаў агранамічнай службы апраўдаліся. Дырэктар сельгаспрадпрыемства Юрый Францішкавіч
Шымчык адзначыў, што сѐлета будзе накапана каля тысячы тон клубняў. Цяпер сярэдняя ўраджайнасць перавышае больш за 220 цэнтнераў з гектара. Гэтаму пасадзейнічала
тое, што глеба добра ўгноена, перад пасадкай насенне апрацавалі ад драцяніка, садзілі
не толькі гатункі рознай спеласці ―кураж‖, ―рагнеда‖, якія добра сябе зарэкамендавалі,
але і элітнае насенне — ―уладар‖ і ―скарб‖ першай рэпрадукцыі. Быў арганізаваны старанны догляд пасеваў, двойчы праведзена хімічная апрацоўка. Хаця, як лічыць галоўны
аграном Вера Васільеўна Мукель, ураджайнасць магла б быць і яшчэ вышэйшай, бо зза спякоты, а затым дажджу апрацоўка гербіцыдамі не дала 100-працэнтнага эфекту.
Цяпер галоўнае — хутчэй убраць бульбу, не дапусціць страт. Асноўная сіла ў полі
— навучэнцы каледжа і Навасѐлкаўскай, Варапаеўскай, Гуцкай, другой і чацвѐртай
сярэдніх школ г. Паставы. За першыя чатыры дні работы яны падабралі за капалкамі, на
якіх працуюць вопытныя механізатары Віктар Лешчык, Яніс Вішнеўскі і Аляксандр Залецкі, больш за 250 тон бульбы. Да канца тыдня былі вырашаны ўсе пытанні, якія датычылі дастаўкі ў поле амаль 200 маладых памочнікаў, забеспячэння транспартнымі
сродкамі для адвозкі клубняў. Таму і спорылася ў сельгасатрадах работа.
У чацвер разам з дырэктарам каледжа Мікалаем Мікалаевічам Лысѐнкам пабывалі
на бульбяных палетках і сустрэліся з другакурснікамі групы №213, у якой 28 юнакоў.
Ураджай добры, таму ўсе працуюць ахвотна. Куратар групы Іна Мікалаеўна Цяляк,
якая вядзе ўлік колькасці падабраных клубняў, падкрэсліла, што за паўдня многія
набіраюць каля тоны бульбы і больш. У іх ліку Эдуард Казунко, Аляксандр Кісялѐў, Віталій Калеснік, Андрэй Гарчакоў, Уладзіслаў Дзеравянка, Вадзім Мірошнікаў, Аляксей
Сарай, Арцѐм Атвалка, Ілья Ляховіч.

Другакурснікі групы № 213, якія асабліва вызначаюцца на падборцы клубняў.
А вось навучэнцы 64-й групы — будучыя вадзіцелі і слесары, як і іх куратар, выпускнік Віцебскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава Яўгеній
Валянцінавіч Гасянец, не толькі працуюць, але і бліжэй знаѐмяцца паміж сабой. Рабяты
перакананы, што сумесная праца ў вераснѐўскім полі дапаможа згуртавацца, стаць
дружным калектывам.
Добрых слоў заслугоўваюць і ўсе іншыя сельгасатрады навучэнцаў. Хутчэйшаму
правядзенню работ у Ліпаўцы (тут вырошчваецца бульба) будзе садзейнічаць і тое, што
ў суботу пачалі ўбіраць клубні камбайнам. Механізатар Аляксандр Смолка, які яшчэ
нядаўна працаваў на збожжаўборачным камбайне, і яго памочнікі за няпоўныя два дні
накапалі больш за 50 тон клубняў. А за капалкамі ў выхадныя дні бульбу на сваіх
участках падбіралі вяскоўцы, якія вырошчваюць яе ў адзіным масіве. Ураджай таксама
радуе.
Тэкст і фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.
“Пастаўскі край”, 13 верасня 2016 год.

Пераканаў… конкурс
Калі Ірыне сказалі, што яна будзе ўдзельнічаць у абласным
конкурсе прадаўцоў, дзяўчына палічыла гэта за розыгрыш: яшчэ і
года не працуе пасля заканчэння каледжа — які конкурс? Але
навіна аказалася небеспадстаўнай — праўленне райспажыўтаварыства сапраўды зрабіла стаўку на яе. Маладая, яркая, прыгожая,
упэўненая. Добра зарэкамендавала сябе ў калектыве, не разгубіцца і
сярод саперніц.
— Часу на падрыхтоўку ў нас было зусім мала, — расказвала
вядучы таваразнаўца райспажыўтаварыства Наталля Леанідаўна Артамонава. — Але Іра вельмі сур’ѐзна аднеслася да гэтага і ўсѐ паспела.
І вось — конкурс. На сцэне Лепельскага Дома культуры 21 яго
ўдзельніца. Самая маладая — пастаўчанка Ірына Брэхун, якой споўнілася ўсяго дзевятнаццаць.
— Дала сабе ўстаноўку не хвалявацца, — узгадвае дзяўчына тыя
гадзіны. — І ў мяне гэта атрымалася. Можа, таму, што не гналася за перамогай, для мяне быў важны сам удзел. Але да выканання кожнага задання ставілася вельмі адказна. А іх было пяць.
Самым складаным аказалася першае — «Візітная картачка». Пра
сябе Ірына расказала вершамі. «Универсам «Центральный» мой стал для
меня как дом родной..», «…соревноваться среди лучших — уже это счастливый случай..», «…готова
спортом заниматься, я в волейбол люблю сражаться..», «…мы мастерством своим сильны, наш труд так
важен для страны…» — упэўнена дэкламавала канкурсантка гэтыя і дзясяткі іншых вершаваных радкоў,
а на экране ў гэты час дэманстравалася адпаведнае відэа. Усѐ атрымалася выдатна, і якім жа вялікім было
засмучэнне, калі з пяці магчымых балаў журы недадало адзін. Але такая неспа¬дзяванка не выбіла
дзяўчыну з каляіны — у астатніх чатырох заданнях яна набрала найвышэйныя балы. А гэта — рэклама
тавару; веданне правілаў гандлю, тэрміналогіі, Закона «Аб абароне правоў спажыўцоў», маркетынгавай
стратэгіі; падрыхтоўка рабочага месца: выкладка тавараў, афармленне гандлѐва-дэкаратыўнай экспазіцыі
ў вітрыне, знешні выгляд і форменнае адзенне прадаўца; работа з пакупнікамі.
— Я вельмі ўдзячна Наталлі Леанідаўне Артамонавай і Людміле Мікалаеўне Касцюковай, якія
дапамаглі падрыхтавацца да конкурсу. А як перажывала Ганна Мечыславаўна Сянько! Яна званіла пасля
кожнага конкурснага этапа і цікавілася вынікам.
А агульны вынік наступны: прадавец чацвѐртага разраду пастаўскага ўніверсама ―Центральный‖
Ірына Мікалаеўна Брэхун заняла ў ХХХ абласным конкурсе ―Лепшы па прафесіі‖ другое месца,
саступіўшы ўсяго адзін бал лепяльчанцы. Прывезла яна і яшчэ адзін дыплом, якім адзначана як самая
маладая ўдзельніца, а ў якасці падарункаў — пыласос і набор посуду з хрусталю. Чакаюць прызѐра і такія
бонусы, як павышэнне разраду і даплата да акладу на працягу года.
У гэтыя дні Ірына знаходзіцца ў Віцебску. Пастаўскія кааператары будуць два тыдні гандляваць на
―Славянскім базары‖. Яна — у пары з Анастасіяй Савельевай з ―Дзявятачкі‖ — мінулагодняй пераможцай такога ж абласнога конкурсу. Скажыце, ну, хіба не малайчыны нашы дзяўчаты?
На завяршэнне размовы я спытала ў Ірыны, што, акрамя другога месца і падарункаў, даў ѐй конкурс. І пачула ў адказ зусім нечаканае: ―Натхніў і дапамог вызначыцца з далейшым шляхам у жыцці‖.
Аказваецца, нягледзячы на тое, што яна закончыла Пастаўскі каледж і атрымала спецыяльнасць ―Бухгалтарская справа і прадавец‖, паспяхова спраўляецца за прылаўкам, усѐ яшчэ вагалася: пакінуць гандаль і
пайсці вучыцца на медыка або застацца ў прафесіі.
―Пасля конкурсу ўсе гэтыя ваганні развеяліся, — прызнаецца дзяўчына. — Буду паступаць у Полацкі гандлѐвы каледж, а далей — у Гомельскі гандлѐвы дзяржуніверсітэт‖.
Ну што ж, няхай здзяйсняюцца мары!
Фаіна КАСАТКІНА.
«Пастаўскі край”, 12 ліпеня 2016 г.

Прайшлі дзяржаўную акрэдытацыю
З 23 па 27 мая ў Пастаўскім дзяржаўным каледжы працавала камісія
Дэпартамента кантролю якасці адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь па правядзенні дзяржаўнай акрэдытацыі навучальнай установы на адпаведнасць статусу каледжа і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасці
―Тэхнічная эксплуатацыя аўтамабіляў‖
.

Перад педагогамі каледжа выступае старшыня акрэдытацыйнай камісіі, галоўны інспектар Дэпартамента кантролю якасці адукацыі Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь Марыя Мікалаеўна Малкіна.
Камісія заслухала справаздачу дырэктара каледжа Мікалая Мікалаевіча Лысѐнка,
прэзентацыі старшынь метадычных аб’яднанняў. Яе члены наведалі заняткі, выхаваўчыя мерапрыемствы, вывучылі пытанні арганізацыі прававых асноў функцыянавання навучальнай установы, кадравага і вучэбна-праграмнага забеспячэння адукацыйнага працэсу. Вялікая ўвага была звернута на арганізацыю практычнага навучання
на ўзроўні прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, выніковасць
унутранага кантролю ва ўстанове, правядзенне і якасць ідэалагічнай і выхаваўчай работы, адукацыйны працэс. Педагагічныя работнікі і навучэнцы прынялі ўдзел у анкетаванні. Была прааналізавана таксама работа калегіяльных органаў кіравання,
матэрыяльна-тэхнічнага і інфармацыйна-бібліятэчнага забеспячэння адукацыйнага
працэсу.
Камісіяй прынята рашэнне аб пацвярджэнні дзяржаўнай акрэдытацыі навучальнай установы. У ходзе яе была дадзена высокая ацэнка рабоце намеснікаў дырэктара
Наталлі Аляксандраўны Шылько, Алены Канстанцінаўны Дубовік, метадыста Ганны
Казіміраўны Трацяк, старшыні цыклавой камісіі Наталлі Уладзіміраўны Казловай.

Асабліва быў адзначаны высокі ўзровень заняткаў, якія праводзіць выкладчык
Дзмітрый Васільевіч Міхасѐнак. Для актывізацыі мыслення, запамінання і ўспрымання
навучэнцамі вывучаемых пытанняў ѐн выкарыстоўвае элементы праблемнага выкладання матэрыялу, рашае з імі практычныя задачы, шырока прымяняе электронныя
сродкі. З вялікай зацікаўленасцю (такі вывад зроблены камісіяй на падставе анкетавання навучэнцаў) праводзяць вучэбныя заняткі выкладчыкі Марына Валер’еўна Раманоўская, Аляксей Уладзіміравіч Харкоў, Раіса Мікалаеўна Хруцкая, Марына
Уладзіміраўна Карачаўцава, Аляксандр Яўстаф’евіч Будзько, Дзмітрый ¬Алікавіч
Мажэйка, Сяргей Веніямінавіч Шылѐнак.
Са станоўчага боку адзначана работа калектыву каледжа па маральным і
эстэтычным выхаванні навучэнцаў. Высокая ацэнка дадзена рабоце па арганізацыі
адпачынку, развіцці творчых здольнасцей юнакоў і дзяўчат. У арганізацыі ідэалагічнай
работы значная роля належыць музейнаму пакою ―Гісторыя і сучаснасць‖, які абсталяваны ў будынку інтэрната.
Камісія вызначыла шляхі далейшага развіцця матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстановы, прапанавала новыя кірункі па ўдасканаленні навучання, увядзенні новых і
пашырэнні спектра адукацыйных паслуг у рамках існуючых спецыяльнасцей.
Змяненне статусу навучальнай установы дазволіла ўжо сѐння аб’явіць аб наборы
на дзѐнную форму навучання выпускнікоў з базавай адукацыяй для падрыхтоўкі з іх
ліку спецыялістаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй па кваліфікацыі ―Тэхнікмеханік‖. Шляхам завочнага навучання на базе агульнай сярэдняй адукацыі можна
будзе атрымаць кваліфікацыю ―Бухгалтар‖.
Новы этап у развіцці Пастаўскага дзяржаўнага каледжа, несумненна, з’яўляецца
дасягненнем усяго педагагічнага калектыву, дае магчымасць выпускнікам школ атрымаць сярэднюю спецыяльную адукацыю ў сваім раѐне і пры жаданні прадоўжыць вучобу па скарочанай форме, напрыклад у Полацкім дзяржаўным універсітэце або ў любой іншай вышэйшай навучальнай установе краіны.
Тэкст і фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.
«Пастаўскі край”, 18 чэрвеня 2016 год.

Прафесійна займацца любімай справай
Хочаце набыць запатрабаваную прафесію і падчас вучобы жыць, як на еўрапейскім курорце?
Дзівоснай прыгажосці край з багатай гісторыяй і ўнікальнымі палацава-паркавымі ансамблямі,
адметнымі культурнымі традыцыямі, развітымі прамысповасцю і сельскагаспадарчымі
прадпрыемствамі — аднойчы завітаўшы на Пастаўшчыну, кожны палюбіць гэтую зямлю, адчуе
шчырую павагу да яе працавітых, таленавітых, шчодрыхпюдзей. Бясконцыя лясы і 12 гістарычных
паркаў, 115 (!) азѐр і 86 рэк, амаль тры дзясяткі дзяржаўных заказнікаў і помнікаў прыроды — багацце
аднаго раѐна. Узімку тут валадарыць Зюзя Паазерскі, а стаць сапраўднай парыжанкай для мясцовых
прыгажунь — азначае змяніць месца жыхарства з райцэнтра на аднайменны з французскай сталіцай
аграгарадок. Саміж Паставы — старадаўні горад з еўрапейскім абліччам і сучаснай інфраструктурай,
пяты ў Віцебскай вобласці па колькасці насельніцтва, цэнтр аднаго з буййых сельскагаспадарчых
раѐнаў.

Разам з тым райцэнтр мае моцную
вытворчую базу: напрыклад, тут вырабляюць
вадкакрышталічныя тэлевізары і складаную
бытавую
тэхніку,
школьную
мэблю,
высакаякасныя прадукты харчавання, працуюць
сумесныя замежныя прадпрыемствы з Літвой,
Латвіяй, Германіяй, Расіяй. Для паспяховай
работы і развіцця вытворчасці неабходны
кваліфікаваныя рабочыя. Кадравая праблема ў
раѐне вырашаецца з практыкаарыентаваным
падыходам: большасць будучых спецыялістаў
набывае неабходную падрыхтоўку ў Пастаўскім
дзяржаўным
каледжы,
што
знаходзіцца
непасрэдна ў райцэнтры. Хаця паступаюць сюды і абітурыенты з іншых рэгіѐнаў, у тым ліку з
Мінскай вобласці (ад Паставаў да сталіцы намнога бліжэй, чым да Віцебска).
— Мы забяспечваем атрыманне прафесійна-тэхнічнай адукацыі, інтэграванай з
сярэдняй спецыяльнай, і ствараем неабходныя
ўмовы для творчага, інтэлектуальнага, фізічнага і
маральнага развіцця асобы, —расказвае намеснік
дырэктара каледжа па вучэбна-вытворчай рабоце
Наталля Шылько. — Зараз у нас вучацца будучыя
слесары па рамонце аўтатэхнікі і вадзіцеліміжнароднікі, кухары і бармены, кулінары,
трактарысты і агароднікі — усяго амаль 400
юнакоў і дзяўчат. На ўзроўні прафтэхадукацыі
прапануем
абітурыентам
спецыяльнасці
"Эксплуатацыя
і
рамонт
аўтамабіляў",
"Грамадскае
харчаванне"
"Тэхнічнае
забеспячэнне сельскагаспадарчых работ","Вытворчасць будаўніча-мантажных і рамонтных
работ" і "Вытворчасць прадукцыі агародніцтва". На ўзроўні сярэдняй спецыяльнай адукацыі
ажыццяўляецца падрыхтоўка па спецыяльнасці "Тэхнічная эксплуатацыя аўтамабіляў (па
напрамках)" з кваліфікацыяй "тэхнік-механік".
—Структурным падраздзяленнем каледжа з'яўляецца аддзяленне курсавой падрыхтоўкі,
перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі кадраў, — працягвае загадчык аддзялення Ірына
Літовец. — У сярэднім за год навучанне па дзѐннай і завочнай формах у нас атрымліваюць каля
500 чалавек.

Для паспяховай вучобы і развіцця ў Паставах створаны камфортныя ўмовы. Вучэбнаматэрыяльная база ўключае 5 вучэбных карпусоў, 9 кабінетаў агульнаадукацыйных і 17 —
спецыяльных дысцыплін, 12 лабараторый, 6 майстэрань, пункт тэхнічнага абслугоўвання
аўтамабіляў, трактара- і аўтадромы, вялікі парк аўтатрактарнай тэхнікі, уласны магазін і
вучэбную гаспадарку на 105 гектараў. Наяўнасць сваѐй вучэбнай гаспадаркі дапамагае значна
пашырыць асартымент, павысіць якасць і знізіць кошт харчавання ў сталовай — яна таксама
свая. Навучэнцам, якія паступілі ў каледж на базе 9 класаў, прадастаўляецца бясплатнае
аднаразовае гарачае харчаванне; усе, хто мае ў гэтым патрэбу, забяспечваюцца бясплатным
трохразовым гарачым харчаваннем. Тыя навучэнцы, хто паступіў на базе 11 класаў або вучыцца
на ступені сярэдняй спецыяльнай адукацыі, атрымліваюць стыпендыю.
—
Для мяне каледж — гэта месца, дзе я займаюся любімай справай. Маѐ хобі яшчэ са
школы — тэхніка. Каледж дапамагае мне ператварыць хобі ў прафесію, — прызнаец ца будучы
слесар па рамонце аўтамабіляў Іван Жаўнярук. — Без тэхнікі, разнастайных механізмаў
сучаснае грамадства перастане існаваць. А тэхніка заўсѐды патрабуе рамонту і абслугоўвання.
Наладкай, рамонтам, рэгуліроўкай розных механізмаў займаюцца слесары. Гэта людзг, якія
могуць усѐ! Калі ты бачыш, у чым няспраўнасць, і можаш яе ліквідаваць — адразу адчуваеш
сваю значнасць. Мая прафесія запатрабаваная і нядрэнна аплачваецца. Зараз я з аўтамабілем
пераходжу на "ты". Што можа быць лепш, чым прафесійна займацца любімай справай?
— На дарозе і ў жыцці галоўнае — умець хутка ацэньваць сітуацыю, дзейнічаць згодна з
правіламі, не падвяргаць неапраўданай рызыцы сябе, людзей, за якіх нясеш адказнасць, сваю
справу, выбіраць аптымальны маршрут і старацца як мага хутчэй дасягнуць мэты. А з
прафесіяй вадзіцеля так ці інакш звязаны кожны з нас. Хтосьці карыстаецца паслугамі
грамадскага транспарту, хтосьці мае асабістага вадзіцеля, а хтосьці сам ім з'яўляецца, — з
гумарам характарызуе ролю прадстаўнікоў сваѐй прафѐсіі ў грамадстве будучы вадзіцельміжнароднік Данііл Мацюшонак. — Мне вельмі падабаюцца аўтамабілі і ўсѐ, звязанае з дарогай.
Вадзіцель — гэта не столькі прафесія, колькі лад жыцця.
Вяртаючыся да размовы пра матэрыяльна-тэхнічную базу каледжа, нельга не згадаць
пяціпавярховы інтэрнат з утульнымі пакоямі блочнага тыпу на 395 месцаў, дзе нядаўна былі
праведзены грунтоўны рамонт і рэканструкцыя, дзвюма актавымі заламі, бібліятэкай і
выдатнай спартыўнай базай, у тым ліку лепшым сярод устаноў адукацыі раѐна стадыѐнам.
Спорту і выхаванню здаровага ладу жыцця ўдзяляецца асаблівая ўвага. Прадстаўнікі каледжа
ўдала выступаюць на спаборніцтвах рознага ўзроўню па розных відах спорту. Па шэрагу
напрамкаў каледж — у ліку лепшых у вобласці і краіне.
Сапраўдны футбольны рэнесанс тут пачаўся з прыходам трэнера Аляксандра Тарасевіча.
Зараз каманда па футболе — у верхніх радках абласнога рэйтынга. Асаблівы гонар каледжа —
каманда па валейболе, якую трэніруе Юрый Трафімаў. У Рэспубліканекай спартакіядзе
навучэнцаў устаноў прафтэхадукацыі пастаўчане былі прызнанымі фаварытамі і доўгі час
упэўнена трымалі лідарства. Пасля таго як каледж перайшоў у сістэму сярэдняй спецыяльнай
адукацыі, канкурэнцыя ўскладнілася. Тым не менш 2-е месца сѐлетняй Рэспубліканскай
спартакіяды навучэнцаў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў каледжа ѐсць, прычым
спартсмены поўныя рашучасці ў наступным годзе ўзяць рэванш.
— Добра, калі ў калектыве аб'ядналіся людзі адказныя, ініцыятыўныя і дасведчаныя, —
падзяліўся прыярытэтамі ў падборы інжынерна-педагагічных кадраў дырэктар каледжа
Мікалай Лысѐнак. — Такіх у нас пераважная большасць, і менавіта дзякуючы ім мы працуем
сістэмна і эфектыўна. Напрыклад, нашы трэнеры цесна кантактуюць з установамі агульнай
сярэдняй адукацыі, адсочваюць таленавітых школьнікаў, агітуюць да паступлення ў каледж. Мы
працягваем работу, фарміруем будучага маладога спецыяліста. Як вынік — перспектыўная
моладзь замацоўваецца ў раѐне, а гэта надзвычай важна.
Яркія спартыўныя дасягненні калектыву не выключэнне з правіл. Эфектыўна працуюць
выкладчыкі агульнаадукацыйных дысцыплін: па якасці і паспяховасці навучання каледж

уваходзіць у лік лепшых сярод устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі вобласці. На вучэбных
занятках разам з традыцыйнымі шырока выкарыстоўваюц-ца інавацыйныя методыкі і тэхналогіі,
электронныя вучэбныя дапаможнікі, відэафільмы, аўтарскія метадычныя распрацоўкі і прэзентацыі.
Многія з мадэлей, вучэбных стэндаў, макетаў у кабінетах і лабараторыях выраблены
выкладчыкамі разам з навучэнцамі. Для вытворчага навучання работнікаў масавых прафесій
каледж шырока выкарыстоўвае рэсурсы базавых прадпрыемстваў, якія знаходзяцца фактычна ў
крокавай даступнасці. Іх кіраўнікі ўваходзяць у склад савета каледжа. У выніку выпускнікі цалкам
гатовы да працы ва ўмовах вытворчасці на сучаснай тэхніцы і абсталяванні.
Творчасць — як тэхнічная, так і мастацкая — для пастаўчан безумоўны прыярытэт.
Прадстаўленыя каледжам работы неадна разова станавіліся пераможцамі і прызѐрамі заключнага
этапу Рэспубліканскага агляду тэхнічнай і дэкаратыўна-прыкладной творчасці навучэнцаў і
работнікаў устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі.
— Структура дадатковай адукацыі ўключае 16 факультатываў, 17 прадметных гурткоў,
клуб "Рэпетытар" для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання і кансультацыйны цэнтр для
навучэнцаў, якія маюць цяжкасці ў засваенні асобных тэм, — пракаменціравала намеснік
дырэктара каледжа па выхаваўчай рабоце Алена Дубовік. — Дзейнічаюць 15 аб'яднанняў
дадатковай адукацыі тэхнічнага, дэкаратыўна-прыкладнога, спартыўнага кірункаў, аб'яднанні па
інтарэсах "Наша спадчына" і "Юны футбаліст". Высокую ацэнку і пазітыўны грамадскі рэзананс
маюць нашы маладзѐжныя ініцыятывы. Так, мы станавіліся пераможцамі раѐннага і абласнога
конкурсаў у намінацыях "Лепшы студэнцкі атрад", "Лепшы дружыннік". Выпускаецца
штомесячны часопіс, працуюць тэлецэнтр і музей "Гісторыя і сучаснасць", гурткі мастацкай
самадзейнасці па вакальных і сольных спевах, а таксама вядомы далѐка за межамі раѐна духавы
аркестр, дыпламант I ступені абласнога этапу Рэспубліканскага агляду-конкурсу "Арт-вакацыі" і
Рэспубліканскага фестывалю самадзейнай творчасці, прысвечанага 70-годдзю Вялікай Перамогі,
пад кіраўніцтвам Леаніда Косава.
— Узровень падрыхтоўкі ў каледжы набліжаны да таго, што прапануюць установы
вышэйшай адукацыі, але мы больш увагі ўдзяляем практыцы, — падкрэслівае Мікалай Лысѐнак,
— таму наймальнікі часта аддаюць перавагу менавіта нашым выпускнікам. Разам з тым,
дзякуючы бесперапыннай інтэграванай сістэме прафесійнай падрыхтоўкі, у іх ѐсць магчымасць
вучыцца далей па спецыяльнасці. Адпаведныя дагаворы заключаны з Полацкім дзяржаўным,
Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным, Брэсцкім і Гомельскім дзяржаўнымі тэхнічнымі
ўніверсітэтамі, Беларускім гандлѐва-эканамічным універсітэтам спажывецкай кааперацыі,
Гарадоцкім прафесійна-тэхнічным каледжам. Штогод каля 30% нашых выпускнікоў
выкарыстоўваюць гэтую магчымасць, астатнія ідуць працаваць на вытворчасць — свядомы і
варты павагі выбар. Напэўна, у гэтым і заключаецца наша першасная задача — падрыхтаваць
дзяцей да самастойнага жыцця, выхаваць сапраўднага грамадзяніна, працаўніка і патрыѐта. I
прафесія — адзін з галоўных інструментаў. Час хутка мяняе прафесійныя прыярытэты. Уменне
знаходзіць і прымяняць неабходную інфармацыю становіцца важнейшым за цвѐрда засвоеныя
веды. Неабходна ўмець вучыцца і заўсѐды памятаць: кожны з нас— гаспадар свайго лѐсу,
аднолькавых людзей няма, а значыць, здольнасці і магчымасці кожнага запатрабаваныя. Трэба
толькі ўмець іх рэалізаваць, і гэтаму таксама трэба навучыць.
Таццяна БОНДАРАВА.
vitebsk@ng-press.by
Настаўніцкая газета
17 лістапада 2016 года

ПРАФСАЮЗНЫЯ СТЫПЕНДЫІ — НАВУЧЭНКАМ КАЛЕДЖА

Пяць гадоў назад Віцебскі абкам прафсаюза работнікаў АПК устанавіў
прафсаюзныя стыпендыі для навучэнцаў прафесіянальна-тэхнічных наву-чальных
устаноў галіны, а потым іх пачаў уручаць і раѐнны камітэт прафсаюза. Стыпендыі
прысуджаюцца навучэнцам — членам прафсаюза, якія маюць добрыя і выдатныя
поспехі ў вучобе, прыкладныя паводзіны, актыўна ўдзельнічаюць у грамадскім
жыцці. Менавіта такімі зарэкамендавалі сябе Ірына Бондар і Анастасія Пупкевіч з
групы №209 і стараста групы №62 Паліна Маісеева. Нядаўна старшыня
прафсаюзнай арганізацыі навучэнцаў Анастасія Краўчанка ўручыла Ірыне
абласную, а Анастасіі і Паліне -— раѐнныя стыпендыі, якімі яны адзначаны за
поспехі ў навучанні ў першым паўгоддзі.

Петр Курыловіч.
“Пастаўскі край”, 23 красавіка 2016 год.

С третьего места в районе, на третье — в области

Виктор РОГОВ (справа) и Дмитрий Казак на «Дожинках» в Сенно.
Из-за постоянных дождей, переувлажнения почвы тяжѐлой и продолжительной
выдалась в этом году жатва на Поставщине. В сложных условиях работали и земледельцы открытого акционерного общества «Новосѐлки-Лучай», где зерновые и зернобобовые занимали почти 2500 гектаров. К концу жатвы приустали и люди, и техника.
А молодѐжный экипаж в составе старшего комбайнера Виктора Рогова и помощника
Дмитрия Казака вынужден был досрочно сойти с дистанции. Дело в том, что, переключившись на уборку ярового рапса, случилась серьѐзная поломка комбайна. Специалисты инженерной службы посчитали, во что обойдѐтся ремонт, и пришли к выводу,
что ремонтировать уборочную машину сейчас, когда жатва на исходе, нет необходимости.
— Мы успели намолотить только 844 тонны зерна и больше полусотни тонн маслосемян рапса, — рассказывал Виктор Рогов. — А могли бы, как и в прошлом году,
быть среди тысячников. Жаль, конечно…
На жатве 2015 года Виктор Рогов занял в трудовом соревновании среди молодѐжных экипажей района третье место и на областных «Дожинках» в Толочине был отмечен Дипломом и специальной денежной премией республиканского комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса. Не остались незамеченными настойчивость и мастерство, которые проявил экипаж и в нынешнем году. Среди молодых
механизаторов Придвинского края, работающих на комбайнах «КЗС-10», ему присуждено третье место. На областном празднике-фестивале «Дожинки-2016», проходившем
в Сенно, Виктора Рогова и Дмитрия Казака поздравил председатель облисполкома Николай Шерстнѐв и вручил молодым земледельцам Почѐтные дипломы и денежные
премии.

О таком успехе Виктор Рогов ещѐ лет десять назад даже и не мечтал. Но именно в
то время им было принято твѐрдое решение работать на земле, овладевать современной техникой. Учащийся Поставского профессионально-технического колледжа сельскохозяйственного производства два сезона подряд работал помощником у одного из
опытнейших комбайнеров сельхозпредприятия Станислава Довгеля. Благодаря своему
первому наставнику, юноша сразу после окончания учебного заведения самостоятельно убирал хлеба на старом ДОНе-1500, а через год получил новый КЗС-10.
— На этом комбайне я уже восьмой сезон, и только недавно уборочная машина серьѐзно подвела, — отметил Виктор Рогов. — Думаю, что в хозяйстве найдутся средства для еѐ восстановления и комбайн ещѐ прослужит не один сезон. Ведь у нас не бывает задержек из-за топлива или запасных частей. Вовремя получаем заработную плату.
Текст и фото Петра КУРИЛОВИЧА.
«Пастаўскі край”, 12 .11 2016г.

Таварыская сустрэча

Намеснік начальніка раѐннага аддзела ўнутраных спраў па ідэалагічнай рабоце і кадравым
забеспячэнні падпалкоўнік міліцыі Вячаслаў Людвігавіч Врублеўскі працяглы час узначальваў
інспекцыю па справах непаўналетніх, выдатна ведае спецыфіку работы з моладдзю. Ён і цяпер
па сваіх службовых абавязках курыруе гэты ўчастак, знаходзіць час для сустрэчы з падлеткамі
— юнакамі і дзяўчатамі. Вось і нядаўна вітаў удзельнікаў спаборніцтваў па міні-футболе, якія
праходзілі на базе фізкультурна-аздараўленчага комплексу. А сустракаліся тут каманды супрацоўнікаў райаддзела і навучэнцаў Пастаўскага дзяржаўнага каледжа.
— З гэтай навучальнай установай, а таксама з гімназіяй і школамі падтрымліваем пастаянныя сувязі, — адзначыў Вячаслаў Людвігавіч. — Сумесна з адміністрацыямі і педагогамі
праводзім прафілактычную і выхаваўчую работу па прадухіленні правапарушэнняў, выкананні
вучнямі правілаў дарожнага руху, арганізуем спартыўныя і іншыя мерапрыемствы. Падчас
такіх кантактаў усталѐўваюцца асабліва даверлівыя адносіны. Рабяты ганарацца тым, што
асабіста знаѐмыя з праваахоўнікамі, могуць на роўных спаборнічаць з імі, абмеркаваць любое
пытанне.
На гэты раз у склад каманды РАУС увайшлі начальнік аддзялення Дзяржаўтаінспекцыі
Дзмітрый Андрон, начальнік інспекцыі па справах непаўналетніх Віталій Кішко, супрацоўнікі
названых і іншых службаў Андрэй Цымбалюк, Віктар Гутар, Андрэй Ціхановіч, Дзмітрый Юргелевіч, а таксама Юрый Смірноў з раѐннага аддзела Дэпартамента аховы. Дарэчы, большасць
іх уваходзіла ў склад каманды, якая летась на абласных спаборніцтвах па міні-футболе заняла
трэцяе месца, неаднаразова дабівалася поспехаў у раѐне.
За каледж гулялі Яўгеній Лысѐнак, Руслан Жылевіч, Раман Мядзведзеў, Яўгеній Лубко,
Раман Пасевіч, Віталій Кірплюк, Аляксей Рапалаў, Валерый Пліско. Яны і перамаглі з лікам 7:5
сур’ѐзнага саперніка.
Тэкст і фота
Пятра КУРЫЛОВІЧА.
Пастаўскі край, 2 сакавіка 2016г.

У вучнѐўскай прафарганізацыі — папаўненне

Навучэнцы групы 1-ТМ пасля ўручэння прафсаюзных білетаў.
17 лістапада ў Пастаўскім дзяржаўным каледжы прайшла акцыя «Ты вступил
в профсоюз? Молодец! Своей судьбы ты стал кузнец!»
У клубе навучальнай установы прысутнічала пераважная большасць навучэнцаў,
педагогаў і майстроў. Звяртаючыся да іх, старшыня райкама прафсаюза работнікаў АПК
Сяргей Герасіменка нагадаў, што ў каледжы дзейнічаюць дзве пярвічныя прафсаюзныя
арганізацыі — настаўніцкая і вучнѐўская. Апошнюю, як правіла, папаўняюць першакурснікі, якія з цягам часу становяцца паўнацэннымі членамі вялікага вучнѐўскага калектыву. У гэтым ім дапамагае і членства ў прафсаюзнай арганізацыі, якое найперш гарантуе абарону сацыяльна-працоўных правоў і інтарэсаў навучэнцаў.
Старшыня вучнѐўскага прафкамітэта Анастасія Краўчанка пералічыла перавагі
членаў прафсаюза, замацаваныя ў пагадненні паміж адміністрацыяй каледжа і прафкамітэтам навучэнцаў. Яны гарантуюць атрыманне ўсіх прадугледжаных сацыяльнаэканамічных норм і льгот, у тым ліку па пытаннях засялення ў інтэрнат,
ду індывідуальных працоўных спрэчак, памеру стыпендыі і своечасовай яе выплаты,
аказання матэрыяльнай дапамогі ў выпадку ўзнікнення цяжкіх жыццѐвых абставін і
шэрага іншых. Члены прафсаюза каледжа маюць права па любых пытаннях звяртацца ў
прафкамітэт па месцы вучобы або ў любы іншы вышэйстаячы прафсаюзны орган, актыўна абмяркоўваць праблемы на сходах, уносіць свае прапановы па іх вырашэнні і г. д.
Першымі ў гэтым навучальным годзе папоўнілі вучнѐўскую прафсаюзную арганізацыю навучэнцы групы 1-ТМ, якім ва ўрачыстай абстаноўцы і былі ўручаны
прафсаюзныя білеты. За чатыры гады вучобы юнакі атрымаюць агульную сярэднюю
адукацыю і спецыяльнасць ―Тэхнічная эксплуатацыя аўтамабіляў‖.
“Тэкст і фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.
Пастаўскі край”, 26 лістапада 2016 год.

―У райцэнтры рэалізаваць сябе прасцей‖

У гэтым пераканана галоўны бухгалтар Пастаўскага тэрытарыяльнага
цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Вольга Тараскевіч. Пазалетась
яна стала ўдзельніцай раѐннага конкурсу маладых спецыялістаў ―Шлях да поспеху‖ і заняла трэцяе месца.
Падчас этапаў Вольга звяртала на сябе ўвагу не толькі выключнай падрыхтаванасцю, але і адкрытасцю, усмешлівасцю, аптымізмам у любой сітуацыі. Менавіта гэтыя якасці найбольш дапамагаюць ѐй у жыцці.
—
Вольга, што паўплывала на твой выбар прафесіі?
—
Мая бабуля і іншыя родзічы былі менавіта бухгалтарамі. Таму пры паступленні іншых варыянтаў і не разглядала. Пасля заканчэння 11 класаў СШ №1
пайшла вучыцца ў Пастаўскі прафтэхкаледж — так склаліся сямейныя абставіны. У
выніку аказалася вельмі рада, што трапіла менавіта ў гэту навучальную ўстанову. Задавальняла ўсѐ — прафесіяналізм выкладчыкаў і якасць адукацыі, сяброўская атмасфера ў вучэбнай групе. Каледж скончыла з чырвоным дыпломам і паступіла вучыцца
на завочнае аддзяленне Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.
—
Дзе пачынала працоўную дзейнасць?
—
У філіяле ―Каапгандаль №2‖ райспажыўтаварыства. Спачатку працавала
ў аддзеле кадраў, а калі атрымала дыплом аб вышэйшай адукацыі, перайшла на пасаду
бухгалтара. За пяць гадоў у гэтай структуры атрымала бясцэнны вопыт. За вялікую
падтрымку асабліва ўдзячна спецыялісту па кадрах Ганне Альбертаўне Асадулінай і
галоўнаму бухгалтару Жанне Мікалаеўне Раманоўскай.
Мае калегі былі істотна за мяне старэйшымі, як кажуць, савецкай загартоўкі,
працавалі адказна, з максімальнай аддачай. Гэтаму вучылі і мяне. Паколькі была самай
маладой, пастаянна ўдзельнічала ў грамадскіх работах, мела нямала дадатковых
абавязкаў. Прычым мяне гэта ніколькі не абцяжарвала. Трэба — значыць трэба. Гэты
выраз і цяпер адзін з маіх дэвізаў.
—
Чаму вырашыла змяніць месца работы?

—
Найперш хацелася паспрабаваць сябе ў іншай сферы — у сельскай
гаспадарцы. Гэта была мая даўняя задумка. Па ўласнай ініцыятыве ўладкавалася бухгалтарам па зарплаце ў ААТ ―Камайскі-агра‖. Жыла ў Паставах, на работу і з работы
тады яшчэ вазіў аўтобус сельгаспрадпрыемства. І так два гады. Мне падабалася.
Праўда, давялося шмат чаму перавучвацца, прывыкаць да больш сціплых умоў. Аднак
пра сваѐ рашэнне ніколі не пашкадавала. Працавала б у сельскай мясцовасці і цяпер,
калі б эканамічная сітуацыя ў гаспадарцы не пагоршылася і не ўзніклі іншыя
абставіны.
—
У конкурсе ―Шлях да поспеху‖ ты ўдзельнічала, ужо будучы на пасадзе бухгалтара ТЦСАН.
—
У цэнтр трапіла дзякуючы шчаслівай выпадковасці. Давялося ўнікаць у
шматлікія нюансы работы ў бюджэтнай арганізацыі, з якімі раней не сутыкалася.
Прыйшла да высновы, што менавіта тут знайшла сябе канчаткова. Працую трэці год.
Імпануе, што сярод работнікаў ТЦСАН, у тым ліку і ў адміністрацыі, шмат моладзі.
Ды і спецыялісты старэйшага ўзросту ўсе сучасныя, камунікабельныя, як кажуць, лѐгкія на пад’ѐм.
Ва ўсіх справах вельмі падтрымала і падтрымлівае дырэктар Дзіяна Іванаўна Пякарская. У мінулым годзе яна прапанавала перайсці на пасаду галоўнага бухгалтара.
Мне было 28. Адказнасць не пужала — згадзілася, хаця кар’ерысткай сябе назваць не
магу. Проста люблю вучыцца, пакараць новыя гарызонты. Летась назначана казначэем Пастаўскай раѐннай прафсаюзнай арганізацыі работнікаў дзяржаўных і іншых
устаноў. Гэта падштурхоўвае да пастаяннай самаадукацыі. Наогул, вельмі люблю сваю
работу. З лічбамі зусім не сумна. Работа іншы раз — вялікая крыжаванка, галаваломка,
рашэнне якой прыносіць вялікае задавальненне.
—
Якія ўражанні засталіся ад удзелу ў конкурсе ―Шлях да поспеху‖?
—
Самыя лепшыя. Хаця, прызнацца, спачатку аднеслася да яго скептычна,
бо не адразу зразумела, што ад мяне патрабуецца. Аднак ужо з першага этапа стала
відавочна, што будзе цікава, хоць і няпроста. Было непрывычна абстрагавацца ад
лічбаў і справаздач і пагрузіцца ў творчасць, стварэнне праектаў. Старалася, каб яны
былі максімальна набліжанымі да жыцця. Напрыклад, на адным з этапаў я прапаноўвала стварыць у Паставах школу ранняга развіцця, куды б маладыя маці маглі прыводзіць дзетак ва ўзросце ад паўтара да трох гадоў. Такія аб’екты ўжо даўно існуюць у
вялікіх гарадах і выдатна падрыхтоўваюць малышоў да садка — яны становяцца
больш сацыяльна адаптаваныя. Яшчэ адна ідэя — будаўніцтва сацыяльнага прытулку
для людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў Шырках. За прэзентацыю гэтага праекта і
атрымала ад журы найвышэйшыя балы. Што да моладзі, то тут вельмі праблемнае пытанне з арганізацыяй вольнага часу. Зразумела, што сродкі на гэтыя мэты абмежаваныя, аднак не толькі яны ўсѐ вырашаюць.
Конкурс падарыў шмат знаѐмстваў, сяброў, з якімі падтрымліваю сувязь і цяпер.
Была б мая воля — удзельнічала б у ім і далей.
—
Любіш Паставы?
—
Я вялікі патрыѐт свайго горада і краю. Кудысьці пераязджаць не бачу
сэнсу. Мне тут вельмі камфортна: усѐ на месцы, без пастаяннай мітусні, як, скажам, у
сталіцы. Ды і рэалізаваць сябе ў невялікім горадзе, на мой погляд, значна прасцей,
чым у вялікім. На ўласным прыкладзе пераканалася, што для маладых людзей ѐсць
нямала перспектыў прафесійнага, кар’ернага росту.
Люблю і вѐску. З дзяцінства прывучана да работы на зямлі. І сѐння з мамай садзім
агарод у вѐсцы, даглядаем яго.

—
Ты аптымістка?
—
Па-іншаму сѐння нельга. Калі засмучацца з нагоды і без, то ў жыцці
нічога не атрымаецца. Негатыў можна знайсці ва ўсім. А вось ці заўсѐды пры сустрэчы
людзі шчыра ўсміхаюцца адно аднаму? Часцей чуеш нараканні, прычым рознага характару. Я даўно для сябе вызначыла: нікому іншаму мае праблемы не патрэбны. Таму
з-за ўласных перажыванняў не збіраюся псаваць настрой, напрыклад, калегам. Ды і на
якасць працы ―кіслы‖ выгляд станоўча не ўплывае. Што б ні адбывалася ў жыцці,
кожную раніцу настройваю сябе на пазітыў. Прачнулася, сабралася, усміхнулася сабе
ў люстэрка — і ўжо весялей. Дрэннае надвор’е? Будзе лепшае! Не хапае на ўсѐ грошай? Неяк выкручуся. На шчасце, матэрыяльныя каштоўнасці для мяне не галоўнае.
Чагосьці няма, значыць няма. Ніколі нікому не зайздрошчу, умею шчыра радавацца
чужым поспехам. На жаль, гэта ўласціва не ўсім. Людзей часам зайздрасць ―з’ядае‖
больш, чым уласныя праблемы.
—
Хто навучыў такім адносінам да жыцця?
—
Мой тата, які пайшоў з жыцця заўчасна, быў чалавекам з абмежаванымі
магчымасцямі, узначальваў у Паставах таварыства інвалідаў, заўсѐды імкнуўся
дапамагаць людзям. Яго паважалі, да яго хінуліся, у многім з-за жыццялюбства, аптымізму. Тата не здаваўся цяжкасцям, і я стараюся рабіць гэтаксама. Перажываць з-за
кожнай дробязі — бессэнсоўна. Лепш шукаць нагоды для радасці. У школе сапраўдным настаўнікам жыцця для мяне была Алена Леанідаўна Салдаценка.
Сѐння мой самы надзейны тыл — гэта мая мама і каханы чалавек, якія ва ўсім
мяне падтрымліваюць, даюць надзею і веру ў будучыню. Адчуванне, што цябе любяць,
што ты патрэбны больш за ўсѐ, надае ўпэўненасць у сваіх сілах.
Гутарыла
Іна СНЯЖКОВА.
ПАСТАЎСКІ КРАЙ, 27 ЛЮТАГА 2016Г.

Хорошее образование можно получить и в родном городе

Завершился ещѐ один учебный год. Во многих семьях, где дети закончили 9-е и
11-е классы, продолжается выбор дальнейшего жизненного пути. В связи с этим хотелось бы напомнить о том, что профессию можно получить не уезжая за пределы района,
в учреждении образования «Поставский государственный колледж».
В декабре 2015-го наше учебное заведение получило статус государственного
колледжа, что позволило в 2016 году расширить выбор профессий для выпускников
базовых и средних школ. Впервые на основе базового образования будет осуществляться
набор на уровень среднего специального образования по специальности «Техническая
эксплуатация автомобилей», на основе общего среднего образования — на заочную
форму обучения по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и контроль».
С этого года наряду с традиционными квалификациями «Водитель автомобиля
категории «С» (международные перевозки)», «Слесарь по ремонту автомобиля», «Рихтовщик», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (категорий «А»,
«В», «С», «D»)», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»
впервые включены в приѐм новые — «Кулинар мучных изделий», «Бармен».
При желании наряду с указанными специальностями отделение по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации позволит получить и такие, как «Сварщик»,
«Каменщик», «Продавец», «Повар» и ряд других востребованных на рынке труда квалификаций.
Приглашаем выпускников школ Поставщины получить хорошие профессии в
привычных условиях родного города.
Н. ШИЛЬКО, заместитель директора
по учебно-производственной работе.

Люби дело — мастером будешь
Не изменяя традиции, в колледже уже 60 лет идѐт подготовка по самым востребованным квалификациям: «Водитель категории «С»; «Тракторист-машинист» категорий
«А», «В», «С», «D»; «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования». А это значит, что именно у нас научат быть профессиональным водителем, управлять любым видом техники. Профессия тракториста уникальна и предполагает умение

водить и обслуживать весь спектр сельскохозяйственной техники: от простейших машин
до энергонасыщенных тракторов и комбайнов.
Народная мудрость гласит: люби дело — мастером будешь. Это и доказывают
своим повседневным трудом, высокими результатами наши выпускники-трактористы
Андрей Курто (ОАО «Хотилы-агро»), Виктор Рогов (ОАО «Новосѐлки-Лучай»), Юрий
Усович, Дмитрий Лысѐнок (ОАО «Курополье-агро») и многие другие. Колледж гордится
и своими выпускниками-водителями Михаилом Ярошевичем, Владимиром Десятником,
Андреем Голубовским (ОАО «Хотилы-агро»), Максимом Одинцом (ОАО «Куропольеагро»), работа которых отмечалась на районном, областном и республиканском уровнях.
Не менее важно уметь обслуживать технику, чему учат в колледже слесарей по
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Человек, владеющий этой профессией, должен знать основные приѐмы выполнения работ по разборке узлов сельскохозяйственных машин и тракторов, назначение и правила применения простого слесарного и контрольно-измерительного инструмента, крепежные детали, наименование и
маркировку металлов, масел, топлива, смазок и многое другое. Показателем уровня квалификации слесаря является разряд, который можно повысить как непосредственно в
организации, так и в условиях непрерывного профессионального обучения. Слесарь по
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования может работать по родственным
специальностям, например слесарем по ремонту автомобилей, слесарем по ремонту дорожно-строительных машин, тракторов.
Д. МОЖЕЙКО, преподаватель.

Хотите стать техником-механиком?
С 2010 года наш колледж готовит техников-механиков. Всего за прошедший период дипломы специалистов этого профиля получили 72 человека, которые успешно
трудятся на предприятиях и в организациях Поставского и соседних районов. Многие
выпускники занимают ответственные должности, пользуются в коллективах заслуженным авторитетом.
Учиться в колледже интересно, но достаточно сложно. Принятые на учѐбу юноши
изучают много специальных дисциплин, знание которых крайне необходимо будущему
технику-механику. Среди них такие, как «Техническая механика», «Инженерная графика», «Техническая эксплуатация автомобилей», «Электротехника с основами электроники» и другие. Около половины от общего числа занятий составляют практические занятия, на которых учащиеся знакомятся с конструктивными особенностями современных
автомобилей, методами выявления и способами устранения возникших неисправностей.
Для проведения практических занятий создана необходимая база: современные
классы, лаборатории, пункты технического обслуживания автомобилей. Имеется достаточное количество диагностического оборудования, инструментов. При проведении
занятий широко используются современные технические средства обучения: компьютеры, мультимедиапроекторы. Автопарк укомплектован автомобилями. Занятия проводят
опытные и высококвалифицированные преподаватели.
Большое внимание уделяется практическому закреплению полученных знаний,
развитию инженерного мышления. Этому, в частности, способствуют занятия в кружках
технического творчества. Под руководством преподавателей Дмитрия Васильевича Михасѐнка и Алексея Владимировича Харькова учащиеся создают новое технологическое и
диагностическое оборудование, наглядные пособия, действующие модели отдельных
узлов и агрегатов автомобилей. Их техническое творчество неоднократно отмечалось на
областных и республиканских выставках.

Новый статус, полученный колледжем в декабре 2015 года, даѐт новые возможности и новые пути развития. В 2016/2017 учебном году будет начата подготовка техниковмехаников на основе общего базового образования. Срок обучения составит 3 года 10
месяцев. За это время учащиеся получат общее среднее образование, рабочую специальность «Слесарь по ремонту автомобилей» и среднее специальное образование по квалификации «Техник-механик». Вместе с тем для выпускников 9-х и 11-х классов остаѐтся
возможность получить среднее специальное образование по специальности «Техническая эксплуатация автомобилей», пройдя курс профессионального образования.
С. КОТОВИЧ, преподаватель.

Всегда востребованы
Тысячи специалистов по квалификациям: ―Повар‖, ―Кондитер‖, ―Официант‖.
Наши выпускники работают на объектах общественного питания не только родного
города и района, но и покорили другие города республики и зарубежья. Именно у нас
первые шаги в профессиональном становлении сделали мастер-кондитер районного
потребительского общества Алѐна Пузан, су-шеф ресторана гостиницы «Беларусь» Василий Бурак и другие.
Наше учебное заведение старается идти в ногу со временем. Изучив рынок труда,
в 2016 году на основе базового образования объявлен набор по специальности «Общественное питание» с присвоением квалификаций «Кулинар мучных изделий», «Бармен».
Поскольку в настоящее время широко развивается сеть пиццерий и ресторанов
быстрого обслуживания, профессия кулинара учит мастерскому изготовлению всевозможных мучных кулинарных изделий. Пироги, пиццы, кулебяки, чебуреки, пельмени,
хачапури, штрудели — вот далеко не полный перечень всеми любимых блюд, которыми
может порадовать кулинар.
Кулинары могут работать на хлебокомбинатах, объектах общественного питания,
в оздоровительных лагерях, санаториях, на заготовительных фабриках, кулинарных
комбинатах. При наличии управленческих навыков работники этой профессии имеют
возможность продвинуться по карьерной лестнице и стать руководителями смены, цеха
или производства. Некоторые опытные специалисты предпочитают заниматься частной
практикой, открывая собственные пиццерии и пекарни.
Именно такой путь выбрал для себя наш выпускник Юрий Симанько, победитель
областного и республиканского конкурсов профессионального мастерства по квалификации «Повар», стипендиат Специального фонда Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одарѐнных учащихся и студентов.
Многие молодые люди мечтают, чтобы их будущая профессия была публичной и
творческой. В этом случае хорошим выбором будет абсолютно новая для нашего учебного заведения квалификация «Бармен». Являясь одной из творческих ресторанных специальностей, профессия бармена предоставляет широкий простор для самореализации. И
поэтому привлекает к себе креативных, творческих личностей. Бармен, как и любой
высококвалифицированный специалист, может достичь успехов в карьере, став старшим
барменом, менеджером бара, управляющим рестораном, директором и даже совладельцем или хозяином заведения. Все зависит от личных амбиций, склонностей и целеустремленности.
Специальности, связанные с общественным питанием, востребованы всегда. Сделайте правильный выбор.
Н. ЛЯТОХА, преподаватель.

Cнова готовим бухгалтеров
По данным кадровых агентств, в пятѐрку самых востребованных специальностей
на сегодняшний день входят специалисты в области экономики, финансов и бухгалтерии.
Профессия бухгалтера настолько популярна, что многие специалисты других отраслей
зачастую желают пройти подготовку именно по этой специальности.
Приятная новость: в нашем учебном заведении вновь осуществляется набор по
специальности «Бухгалтерский учѐт, анализ и контроль» на заочную платную (одна
базовая величина в месяц) форму обучения на основании двух вступительных испытаний
(по математике и русскому или белорусскому языку) в форме централизованного тестирования.
Наши дипломированные выпускники предыдущих лет работают в разных организациях и на предприятиях Республики Беларусь. В их числе главные бухгалтеры Ирина
Цыбулѐнок (Поставский колледж) и Светлана Подрез (райбыткомбинат), бухгалтеры
Екатерина Королѐва («Евроторг», г. Минск) и Надежда Смирнова (частный бизнес). На
Поставщине по специальности также работают Анастасия Борис (ОАО «Знамя Победыагро»), Вероника Хоружая (ОАО «Поставский молочный завод»), Наталья Равданик
(отдел идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи райисполкома). Состоялись в профессии и десятки других наших выпускников.
Словом, бухгалтеры необходимы в каждой компании, фирме или организации. В
плане трудоустройства — это практически беспроигрышная профессия.
И. МИЛТО, преподаватель.
Если у вас возникли вопросы, связанные с поступлением или подачей документов, можете обратиться в приѐмную комиссию колледжа.
График работы: понедельник-суббота — с 9.00 до 18.00, перерыв на обед — с
13.00 до 14.00, выходной — воскресенье. Можно позвонить и по телефонам:
8(02155)4-23-80 (приѐмная комиссия), 2-04-63 (учебная часть).
УДАЧИ ТЕБЕ, АБИТУРИЕНТ-2016!
«Пастаўскі край”, 12 ліпеня 2016г.

Цукерачныя букеты Дар’і Касцень

На выставе дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, якая ладзілася ў Доме
культуры па вуліцы Станкевіча ў дзень правядзення конкурсу ―Новыя імѐны
Беларусі‖, маю ўвагу найперш прыцягнулі яркія кветачныя кампазіцыі з цукерак. У кожнай свая назва: ―Мелодыі кахання‖, ―Лясная фантазія‖, ―Вясенні
настрой‖ і іншыя.
Знаѐмлюся з майстрыхай — педагогам-псіхолагам дзяржаўнага каледжа
Дар’яй Касцень.
— Ідэю канструкцый з паперы і цукерак падала сястра Каця, — расказвае
Дар’я. — Яна чалавек творчы, ініцыятыўны. Закончыла мастацка-графічны факультэт
Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. Машэрава. Выйшла замуж і цяпер жыве ў
Рызе. Любіць маляваць, захапляецца бісерапляценнем. І мяне пастаянна падштурхоўвала чымсьці займацца. Хоць я лічыла, што ў мяне адной з сям’і няма здольнасцей да творчасці. Мая радзіма — невялікая вѐсачка Турлы. Тата — механізатар, а
як прыгожа малюе! Старэйшая сястра Наташа — тэхнік-асемянатар. Яе творчасць
праяўляецца на кухні: літаральна з нічога можа прыгатаваць смачны абед, на дэсерт
прапануе розную выпечку. А я асабліва нічым не захаплялася. Але зрабіла некалькі
прапанаваных Кацяй работ — і з’явілася цікавасць. Адно дрэнна, што часу на творчасць не хапае.
Д. П. Касцень пасля заканчэння Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.
Машэрава па спецыяльнасці ―Беларуская філалогія і культуралогія‖ прыйшла
працаваць у Пастаўскі каледж. Цяпер атрымлівае другую вышэйшую адукацыю і спецыяльнасць псіхолага.
— Бываючы на сесіі ў Віцебску, не абмінаю магазін ―Сваімі рукамі‖, дзе любуюся рознымі арыгінальнымі работамі, — расказвала. — Шмат чэрпаю для сябе. Добры
памочнік — інтэрнэт. Але ў кожную работу ўношу штосьці сваѐ, непаўторнае. Спадручны матэрыял — пенапласт, кардон, трубачкі для соку, зубачысткі, шпажкі, гафрыраваная папера і цукеркі. Імкнуся, каб затраты былі мінімальнымі.
Ідучы ў госці, звычайна бяруць кветкі і цукеркі. І няма нічога прасцейшага, як
купіць у магазіне каробку цукерак або шакаладку, жывыя кветкі і парадаваць імі сваіх

блізкіх. Але гэта банальна. А вось калі букет зроблены з цукерак да канкрэтнага свята
— Новага года, дня нараджэння, 8 Сакавіка, вяселля — з адпаведнай атрыбутыкай, то
гэта эксклюзіўна і дзівосна.
— Мае кампазіцыі залежаць ад фантазіі, — працягвала Даша. — Яны спалучаюць у сабе прыгажосць і салодкасць. Кветкі, унутры якіх знаходзіцца салодкі сюрпрыз, — арыгінальны падарунак для родных і знаѐмых, які стварае радасную атмасферу і паказвае мой нефармальны падыход да канкрэтнага чалавека і той падзеі, якую ѐн
адзначае. Часам дастаткова прымацаваць невялікую кветачку на звычайную шакаладку, і яна набывае святочны выгляд, дастаўляе радасць таму, каму прызначана.
Работы Д. П. Касцень экспануюцца на розных выставах не толькі ў каледжы,
але і на абласным і рэспубліканскім узроўнях. Майстрыха прымала ўдзел у рэспубліканскім аглядзе работ тэхнічнай і дэкаратыўна-прыкладной творчасці сярод навучэнцаў і работнікаў прафесіянальна-тэхнічнай і сярэднеспецыяльнай адукацыі. Кампазіцыі ў шарападобных вазах з руж, нарцысаў, крокусаў, прымул, браткаў зачароўвалі
як гледачоў, так і членаў журы. Два гады запар ім прысуджалася трэцяе месца.
— А галоўны і самы строгі суддзя — муж Дзмітрый, — усміхаецца Даша. — Ён
першым ацэньвае мае работы. Нярэдка робіць заўвагі, падказвае. Па скайпе дае ацэнку
Каця. Вось у такім творчым саюзе і працую.
Тэкст і фота Анны АНІШКЕВІЧ.
«Пастаўскі край”, 6 лютага 2016 год.

Шляхам мэтавай падрыхтоўкі
Нядаўна
на
базе
Пастаўскага
дзяржаўнага каледжа адбыўся раѐнны прафарыентацыйны злѐт, на якім выступілі
прадстаўнікі каля 10 вышэйшых і сярэдніх
спецыяльных навучальных устаноў, іншых
зацікаўленых ведамстваў. Пасля гэтага ва
ўпраўленне сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама звярнулася некалькі выпускнікоў школ з просьбай больш падрабязна расказаць пра падрыхтоўку спецыялістаў
для
сельскагаспадарчай
вытворчасці.
Спадзяюся, што гэта інфармацыя зацікавіць
не толькі навучэнцаў дзявятых і адзінаццатых класаў, але і іх бацькоў, бо вучоба ва
ўстановах адукацыі сельскагаспадарчага профілю мае шэраг пераваг, што
з’яўляецца немалаважным фактарам у цяперашняй няпростай эканамічнай сітуацыі.
Мэтавая падрыхтоўка спецыялістаў для прадпрыемстваў і арганізацый аграпрамысловага комплексу сѐлета, як і ў папярэднія гады, будзе арганізоўвацца з улікам іх перспектыўнай патрэбнасці. Дагаворы заключаюцца як непасрэдна з сельгаспрадпрыемствамі, так і з упраўленнем сельскай гаспадаркі і харчавання. Будучых заатэхнікаў,
ветэрынарных урачоў, аграномаў, бухгалтараў, правазнаўцаў, спецыялістаў тэхнічнай,
энергетычнай, меліярацыйнай вытворчасцей і іншых для раѐна рыхтуюць аграрны каледж дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны, Полацкі дзяржаўны аграрнаэканамічны каледж, Смальянскі дзяржаўны аграрны каледж, Гарадоцкі і Лепельскі аграрна-тэхнічныя каледжы. Залічэнне на вучобу ў названых сярэдніх спецыяльных навучальных установах на ўсе спецыяльнасці дзѐннага і завочнага аддзяленняў праводзіцца
па конкурсе сярэдняга бала дакумента аб адукацыі (без уступных экзаменаў і
прад’яўлення сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціравання).
У выпускнікоў агульнаадукацыйных школ і сярэдніх спецыяльных навучальных
устаноў, якія будуць мець дагаворы мэтавай падрыхтоўкі, намнога ўзрастае верагоднасць стаць студэнтамі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі, Віцебскай
дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны і Беларускага дзяржаўнага аграрнага
тэхнічнага ўніверсітэта. Пералік спецыяльнасцей, якія тут можна атрымаць, даволі ўнушальны. Што датычыць непасрэдна паступлення, то прахадны бал на мэтавым конкурсе,
як правіла, некалькі ніжэйшы за агульны. Трэба мець на ўвазе, што заказчыкі кадраў — а
імі ў большасці з’яўляюцца сельгасарганізацыі — могуць даплачваць кожны месяц сваім
студэнтам да асноўнай стыпендыі да пяці базавых велічынь. Пасля заканчэння навучальнай установы яны ў абавязковым парадку размяркоўваюцца ў тую арганізацыю, з якой
быў заключаны дагавор мэтавай падрыхтоўкі. Такім чынам выпускнікам гарантуецца
працаўладкаванне, а таксама забеспячэнне жыллѐм.
Акрамя таго, у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №353 ад 12
жніўня 2013 года ―Аб некаторых мерах па забеспячэнні арганізацый аграпрамысловага
комплексу кадрамі‖, маладому спецыялісту з вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, які прыбыў на работу ў сельгаспрадпрыемства, на працягу двух гадоў з дня заключэння кантракта штомесяц выплачваецца даплата ў памеры дзвюх тарыфных ставак

першага разраду. Прадугледжаны таксама і даплаты ў памеры трох тарыфных ставак
першага разраду. Яны налічваюцца на працягу трох наступных гадоў са сродкаў рэспубліканскага бюджэту тым кіраўнікам і спецыялістам, якія адпрацавалі пасля размеркавання два гады і прадаўжаюць працаваць у калектывах на кантрактных умовах. Пры жаданні
маладыя спецыялісты маюць права на льготныя крэдыты ААТ ―Беларусбанк‖ для
набыцця мэблі і іншых тавараў айчыннай вытворчасці.
У наш раѐн штогод прыбывае ў сярэднім да 50 і больш выпускнікоў сярэдніх і
вышэйшых навучальных устаноў сельскагаспадарчага профілю, у тым ліку тых, хто
вучыўся па дагаворах мэтавай падрыхтоўкі. Спецыялісты ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама сумесна з райкамам прафсаюза работнікаў АПК
садзейнічаюць стварэнню для іх нармальных бытавых умоў, атмасферы, у якой маладыя
кадры адчувалі б сваю значнасць і адказнасць за даручаны ўчастак работы. У сельгасарганізацыях раѐна за маладымі спецыялістамі замацоўваюцца настаўнікі. Іх асабісты
прыклад, маральная і практычная падтрымка дапамагаюць хутчэй асвоіцца на новым
месцы, застацца тут працаваць.
Больш падрабязна аб умовах заключэння мэтавых дагавораў можна даведацца ва
ўпраўленні сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама асабіста або пазваніўшы па
тэлефоне 4-21-53.
Д. ШЫПКО,
галоўны спецыяліст
(юрысконсульт) упраўлення сельскай гаспадаркі
і харчавання райвыканкама.
«Пастаўскі край”, 13 красавіка 2016 год.

Афганістан стаў часткай лѐсу
Уладзімір Варашкевіч, як і большасць яго равеснікаў, з дзяцінства любіў тэхніку, таму пасля
школы і падаўся вучыцца на вадзіцеля. Атрымаўшы пасведчанне, тры месяцы адпрацаваў на
аўтатранспартным прадпрыемстве на МАЗе. 17
мая 1977 года яго прызвалі на тэрміновую службу.
Праходзіў яе ў войсках Ваенна-марскога флоту ў
Таліне. Можна было там застацца, ды хлопца цягнула на Пастаўшчыну, у родныя Курсевічы. З выбарам далейшай дарогі доўга не вагаўся: знаѐмы
прапанаваў службу па кантракце ў батальѐне аэрадромнага забеспячэння вайсковай часці, якая
дыслацыравалася ў шостым гарадку. Былі курсы ў
школе прапаршчыкаў у Балашове, а пасля іх — пасада камандзіра аўтамабільнага ўзвода.
Пра вайну ў Афганістане ведаў не толькі з паведамленняў па радыѐ і тэлебачанні. Многіх яго саслужыўцаў накіроўвалі туды для выканання інтэрнацыянальнага абавязку. Чакаў, калі і да яго дойдзе чарга. 18 кастрычніка 1986 года прапаршчыка Варашкевіча тэрмінова выклікаў да сябе камандзір часці і загадаў за
тры гадзіны перадаць справы іншаму, а ў пяць раніцы адправіцца ў камандзіроўку
ў Ташкент, адтуль — у Афганістан. Найцяжэй было сказаць пра гэта жонцы і бацькам. Вечарам усе сабраліся за сталом, каб пасядзець разам на развітанне. Можна толькі ўявіць, што рабілася ў душы кожнага. Спаць пайшлі позна, але ад трывожных думак ніхто так і не заснуў.
— Загады ў арміі не абмяркоўваюцца, — гаварыў Уладзімір Альбертавіч. —
Таму і паехаў у гарачую кропку. Крыху супакойвала тое, што жонка з чатырохгадовым сынам былі забяспечаны жыллѐм, калі не вярнуся — ім будзе дзе жыць.
Ляцелі ў Джалалабад, а ў Кабуле прыйшло ўказанне змяніць маршрут, і верталѐт
накіраваўся ў гарнізон Шахджой, які размяшчаўся ў правінцыі Заболь. Рэгіѐн
складаны, не заўсѐды забяспечваўся ўсім неабходным для аўтаномнай
жыццядзейнасці. Батальѐн, які тут дыслацыраваўся, прыкрываў адзін з самых
напружаных і небяспечных кірункаў — Кабул—Кандагар. Тут рэгулярна праходзілі караваны маджахедаў, якія перапраўлялі з Пакістана ў паўднѐвыя правінцыі Афганістана зброю і боепрыпасы. Нашай задачай было іх знішчэнне.
З таго часу мінула амаль 30 гадоў, а ўспаміны не пакідаюць, хоць многае хочацца схаваць у душы як найглыбей. Гаварыць пра канкрэтныя выпадкі былому
«афганцу» цяжка. Смерць падсцерагала ў кожнай засадзе маджахедаў, пры кожным баявым выхадзе. Свісцелі кулі над галавой, побач ірваліся міны і гранаты, а
пастаўленае заданне трэба было выконваць любой цаной, нягледзячы на страты і,
здавалася б, безвыходнае становішча. Для гэтага патрабавалася неймаверная
колькасць фізічных сіл і мужнасці. Як і на любой вайне, на афганскай баі таксама

былі жорсткімі. А яшчэ смяротнага выстралу можна было чакаць і ад старога, і ад
малога. Многія гінулі па нявопытнасці і неасцярожнасці.
Дадому ж пісаў сціплыя пісьмы, расказваў пра горы, на якіх і летам ляжыць
снег, пра сезоны дажджоў. І ні слова пра небяспеку. Нялѐгка было пераносіць і
перапады тэмпературы: зімой слупок тэрмометра ноччу апускаўся да мінус 15
градусаў, а днѐм падымаўся да 25. У баявых дзеяннях гінулі таварышы. Аднаго
разу з 13 чалавек, якія пайшлі на заданне, вярнуліся 11. З шасці, з якімі разам
прыляцеў у Шахджой, жывымі засталіся двое. Ён цудам уцалеў. Фізічных ран не
меў, а душэўныя баляць па сѐнняшні дзень. За мужнасць і воінскую доблесць,
праяўленыя пры выкананні інтэрнацыянальнага абавязку ў Афганістане,
Уладзімір Альбертавіч Варашкевіч узнагароджаны двума медалямі ―За баявыя заслугі‖.
— У чужой азіяцкай краіне нашы воіны захавалі вернасць прысязе і годна
выканалі свой абавязак, хоць часам цаной жыцця, — гаварыў У. А. Варашкевіч.
— У сэрцы кожнага вайна, якая цягнулася 10 гадоў, пакінула свой адбітак. Не выкрасліць з памяці баявых сяброў, з якімі дзялілі паѐк і цыгарэту.
А што перажылі за тыя два гады, што я служыў у Афганістане, бацькі, жонка,
малодшы брат (ѐн таксама служыў па кантракце)! Колькі праліта слѐз, колькі
малітваў узнесена да Усявышняга! У раѐн не адзін раз прывозілі ў цынкавых трунах тых, хто загінуў ад душманскай кулі пры выкананні інтэрнацыянальнага
абавязку. Вялікай радасцю быў водпуск, у які прыехаў праз год знаходжання ў
афганскім пекле. І яшчэ цяжэйшым — расставанне, бо яскрава ўяўляў, куды
вяртаецца.
Прыехаў праз два гады, а часць расфарміравалі. Пакідаць Паставы не хацелася. Пашанцавала: хутка змог уладкавацца ў верталѐтную эскадрыллю. Пазней
даслужваў у пагранічных войсках. Больш за дзесяць гадоў назад атрымаў права на
пенсію і развітаўся з арміяй. Але без справы не мог, працаваў ва УП ЖКГ,
прафтэхкаледжы.
— Добра, што існуе традыцыя збірацца разам у Дзень памяці воінаўінтэрнацыяналістаў, — гаварыў У. А. Варашкевіч. — Заўсѐды іду на мітынг да
помніка тым, чыѐ жыццѐ абарвала тая неаб’яўленая вайна. Жыве і нават з гадамі
мацнее баявое братэрства. Шмат добрых і светлых падзей адбылося пасля вываду
савецкіх войск з Афганістана, але падчас сустрэч памяць пачынае зваротны адлік,
пераносіць нас у тыя вогненныя гады. Дай Бог, каб вярталіся мы ў вайну толькі ў
снах, а нашы нашчадкі не зведалі яе ніколі.
Анна АНІШКЕВІЧ.
Фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.
“Пастаўскі край”, 15.02.2017г.

«Без права на славу, во славу державы»

Эти слова стали названием мероприятия по военно-патриотическому воспитанию,
которое прошло в Поставском государственном колледже в канун Дня пограничника.
Его главными участниками стали ребята выпускных групп колледжа. Ведущие —
учащиеся Надежда Чухлова, Александр Молотовник и кадет 9 «Б» класса Минского
городского кадетского училища №2 Ян Прокофьев — вначале ознакомили присутствующих с историей пограничных войск, напомнили о подвиге защитников Брестской крепости. Педагог дополнительного образования районного Центра детей и молодѐжи В. С. Петрова и кадет Ян Прокофьев подготовили музыкальный подарок.
В продолжение встречи приглашѐнные гости — заместитель начальника мобильной пограничной заставы, лейтенант А. Н. Мелешко и младший инструктор службы
собак, младший сержант С.В. Бабойть — рассказали о том, как проходят будни современного поколения пограничников, как охраняется Государственная граница Республики Беларусь, какие существуют особенности дрессировки служебных собак. Особое
внимание уделили физическим и моральным качествам, которыми должен обладать
пограничник, подробно остановились на том, какие учреждения образования готовят
специалистов для органов погранслужбы. О системе подготовки будущих пограничников рассказал Ян Прокофьев.
Учащиеся колледжа смогли получить полное представление о погранслужбе, в
полной мере осознали, что труд пограничников огромен и эти люди всегда начеку. Их
ежедневная напряжѐнная служба по обеспечению мира и покоя нашей страны незаметна гражданскому населению только по той причине, что выполняется грамотно, ответственно и добросовестно.
А. КУХАЛЬСКАЯ, педагог-организатор
Поставского государственного колледжа.
“Пастаўскі край”, 07.06. 2017г.

Дэманстравалі спрыт і сілу

Валерый Пліско, Руслан Хаткевіч, Аляксандр Шаруеў і Уладзімір Хаткевіч паказалі
найлепшыя вынікі.
У Пастаўскім дзяржаўным каледжы стала традыцыяй штогод праводзіць ваеннаспартыўнае свята ―Ану, хлопцы!‖, якое ўключае шэраг эстафет і конкурсаў.
— Сѐлета спаборнічалі дзевяць каманд, — расказваў выкладчык фізкультуры каледжа
Юрый Барысавіч Трафімаў. — У складзе кожнай па пяць чалавек. Хлопцы дэманстравалі
спрыт і сілу ў падцягванні на перакладзіне, скачках у даўжыню, вядзенні баскетбольнага
мяча з закідваннем у карзіну і іншых спартыўных практыкаваннях. Барацьба была
напружанай. Большасць паказалі добрыя вынікі. Такія спаборніцтвы загартоўваюць характар, умацоўваюць фізічна.
Фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.
“Пастаўскі край”, 22.03.2017г.

З поглядам на перспектыву

75 выпускнікоў дзявятых класаў, 50 — адзінаццатых і столькі ж з прафесійнатэхнічнай і агульнай сярэдняй адукацыяй сталі навучэнцамі Пастаўскага дзяржаўнага
каледжа дзѐннай формы навучання, 15 будуць вучыцца завочна.
— У мінулыя гады прыѐм навучэнцаў звычайна прадаўжалі да 15 верасня, — расказвала
намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце каледжа Наталля Аляксандраўна Шылько. — Сѐлета
кантрольныя лічбы прыѐму былі закрыты да 25 жніўня. Гэта гаворыць пра прэстыж нашай
навучальнай установы. На такія спецыяльнасці, як ―Тэхнічная эксплуатацыя аўтамабіляў‖ і
―Эксплуатацыя і рамонт аўтамабіляў‖, змаглі паступіць не ўсе жадаючыя, бо адбор вѐўся на
конкурснай аснове. Больш за 50 працэнтаў залічаных абітурыентаў маюць сярэдні бал дакумента аб адукацыі ад 6,0 да 9,0. Запатрабаванымі аказаліся і новыя, уведзеныя ў гэтым годзе,
спецыяльнасці ―Машыны і абсталяванне дрэаваапрацоўчай прамысловасці‖ і ―Грамадскае
харчаванне‖ (кваліфікацыя «Повар 5-га разраду»). Выпускнікі з агульнай базавай і прафесійна-тэхнічнай адукацыяй змогуць атрымаць сярэднюю спецыяльную адукацыю.
Каб прыѐмная кампанія прайшла паспяхова, калектывам каледжа была праведзена вялікая
прафарыентацыйная работа. Дырэкцыя ўстановы ўдзячная за садзейнічанне раѐннаму аддзелу
адукацыі, спорту і турызму, дырэктарам школ раѐна, асабіста намесніку старшыні райвыканкама Ю. М. Кісялѐву.
Навучэнцамі каледжа сталі выпускнікі школ не толькі нашага раѐна, але і Шаркаўшчынскага, Мядзельскага, Докшыцкага, Глыбоцкага, а таксама з Віцебска і Мінска.
— Мы стараемся ўлічваць патрэбнасць у кадрах, — расказвала Наталля Аляксандраўна. —
Работа па высакаякаснай падрыхтоўцы вузкаарыентаваных спецыялістаў магчымая толькі
пры цесным супрацоўніцтве з базавымі прадпрыемствамі. Напрыклад, садзейнічанне ў падрыхтоўцы тэхнікаў-механікаў дрэваапрацоўчай прамысловасці і станочнікаў дрэваапрацоўчых станкоў аказвае кіраўніцтва ААТ ―Паставымэбля‖ і Пастаўскага мэблевага цэнтра.
Прыѐм навучэнцаў на 2017/2018 год завершаны, але ў каледжы думаюць на перспектыву.
Таму і запрашаюць да адкрытага дыялогу кіраўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый раѐна па
пытанні ўключэння ў набор неабходных спецыяльнасцей і кваліфікацый узроўню прафесійна-тэхнічнай і сярэднеспецыяльнай адукацыі.
Анна АНІШКЕВІЧ. “Пастаўскі край”, 30. 08.2017 год.

Замацавалі веды

Пераможцы конкурсу прафесійнага майстэрства Іван Жаўнярук, Дзмітрый
Данілюк і Васілій Дзевятоўскі.

Каля 150 чалавек заканчваюць сѐлета Пастаўскі дзяржаўны каледж, у
тым ліку 44 — з кваліфікацыяй ―Трактарыст-машыніст сельскагаспадарчай вытворчасці катэгорыі ―А‖.
Майстры вытворчага навучання 210-й і 211-й груп Адам Часлававіч Кузміч і
Алена Паўлаўна Крэміс у цэлым задаволены адносінамі юнакоў да выбранай
прафесіі. За тры гады вучобы будучыя механізатары прайшлі ўсебаковую падрыхтоўку. Тое, наколькі паспяхова яны засвоілі праграмны матэрыял, пацвердзіў
нядаўні конкурс прафесійнага майстэрства. З кожнай групы ў ім удзельнічала па
5—6 чалавек.
Тэарэтычная частка ўключала білеты па ўстройстве трактара і правілах дарожнага руху. Веды канкурсантаў ацэньвалі выкладчыкі Сяргей Веніямінавіч
Шылѐнак і Дзмітрый Алікавіч Мажэйка. Яны ўлічвалі тое, як навучэнцы ведаюць і ўмеюць расказаць пра назначэнне трактара, яго рабочыя органы,
тэхналагічныя рэгуліроўкі, магчымыя няспраўнасці і метады іх выяўлення, розныя тэхнічныя працэсы. У кожным білеце па правілах дарожнага руху ўтрымлівалася 10 пытанняў. У тэарэтычнай частцы конкурсу ўпэўнена адчувалі сябе
Васілій Дзевятоўскі, Дзмітрый Данілюк, Іван Жаўнярук, Юрый Лашчотка, Іван
Лапачонак, Данііл Мацюшонак, Арцѐм Чашун, Сяргей Калінскі. Яны і на практыцы лепш за іншых справіліся з заданнямі, якія ўключалі ваджэнне колавага

трактара заднім ходам пры пад’ездзе да навясной сельгасмашыны, габарытны
дворык (разварот у абмежаванай прасторы) і крананне трактара з месца пад горку. За паслядоўнасцю дзеянняў навучэнцаў, іх навыкамі ўважліва сачылі і фіксавалі кожную памылку старшы майстар Юрый Веніямінавіч Шылѐнак і майстар
вытворчага навучання Мікалай Сяргеевіч Папко. А калі падсумавалі колькасць
балаў па кожнай дысцыпліне, то высветлілася, што больш за іншых іх набраў і
стаў пераможцам конкурсу навучэнец 210-й групы Дзмітрый Данілюк. Другое і
трэцяе месцы занялі адпаведна Васілій Дзевятоўскі і Іван Жаўнярук.
З гэтым дасягненнем трэцякурснікаў павіншаваў і ўручыў ім граматы дырэктар каледжа Мікалай Мікалаевіч Лысѐнак. Ён адзначыў, што з такіх перамог
шлях у прафесію пачыналі многія былыя выпускнікі навучальнай установы, якія
выдатна зарэкамендавалі сябе на сяўбе, нарыхтоўцы кармоў, жніве, выкананні
іншых сельскагаспадарчых работ.
На наступны дзень працягам конкурсу з’явілася інтэлектуальная гульня
―Брэйн-рынг‖, у якой удзельнічалі каманды ―Пакарыцелі палѐў‖ і ―Механізатары‖. У склад кожнай уваходзіла па сем навучэнцаў выпускных груп №210 і
№211. Ім давялося выконваць заданні і адказваць на пытанні, якія датычылі
пройдзенага матэрыялу, па ўстройстве трактароў, ахове працы, правілах дарожнага руху. Больш змястоўных і поўных адказаў на рахунку ―Механізатараў‖.
Тэкст і фота Пятра КУРЫЛОВІЧА.
«Пастаўскі край”, 21.01.2017г.

Казалі лыжным гонкам ―так!‖

5 лютага, пасля двухгадовага перапынку, на гарадскім стадыѐне ў райцэнтры адбылося зімовае культурна-спартыўнае свята ―Пастаўская лыжня-2017‖, якое
аб’яднала аматараў здаровага ладу жыцця розных узроставых катэгорый і прафесій,
падарыла яго ўдзельнікам і гледачам зарад станоўчых эмоцый і ўражанняў.
Удзельнікаў галоўнага старту сезона вітаў намеснік старшыні райвыканкама
Юрый Мікалаевіч Кісялѐў. Ён адзначыў, што рады бачыць людзей, якія аддаюць перавагу
актыўнаму правядзенню вольнага часу на свежым паветры, а не пасіўнаму — каля тэлевізара ці камп’ютара, пажадаў выдатнага настрою, захапляльнай барацьбы і ўдачы на лыжні.
Тым больш што яе правядзенню спрыяла нават надвор’е — з раніцы пайшоў невялічкі сняжок, які пакрыў ледзяністую трасу, тым самым зрабіўшы яе больш прыдатнай для пераадолення. Былі арганізаваны выязны гандаль і музычнае афармленне.
Першымі па традыцыі стартавалі каманды навучэнцаў гарадскіх і сельскіх
сярэдніх школ, гімназіі і каледжа. Іх заезды атрымаліся самымі масавымі, а таму захапляльнымі і непрадказальнымі. Найлепшы вынік (12 хвілін 31 секунда) сярод 13 каманд устаноў
адукацыі паказалі прадстаўнікі гімназіі: Андрэй Гутараў, Вікторыя Дзеравянка, Дзмітрый
Радулевіч і Станіслаў Цярэнцьеў. Усяго адну хвіліну ім саступілі Вячаслаў Бабіч, Аляксей
Гаўрыльчык, Вадзім Каравацкі і Анастасія Куранова (каледж). Трэцяй стала каманда СШ
№3, у склад якой увайшлі Валерый Валодзька, Генадзій Дунец, Аляксандр Звяруга і Таццяна Кусяк.
У другой групе выступалі лыжнікі сельскіх Саветаў. Барацьба паміж імі была
мінімальнай — усе тры каманды, якія сѐлета выйшлі на старт, і сталі прызѐрамі
спаборніцтваў. З вынікам 13,12 хвіліны перамагла каманда Курапольскага сельскага Савета
на чале са старшынѐй Мікалаем Яльчыкам. Здабываць першынство яму дапамагалі механізатар Ігар Вешчанікін, повар Андронаўскай школы Ірына Петрычэнка і часова непрацуючы Андрэй Шабанаў.
Начальнік аддзела арганізацыйна-кадравай работы райвыканкама А. Г. Рудніцкая
ўручае дыпломы камандзе каледжа.

— У раѐннай лыжні, зрэшты, як і ў іншых спартыўных спаборніцтвах, удзельнічаю не ўпершыню. У свой час, калі служыў у Асобным авіяцыйным атрадзе органаў пагранічнай службы, наша каманда займала першае месца, на апошнім старце ў
індывідуальным заліку быў другім, — гаварыў М. М. Яльчык. — Самае складанае — гэта
сабраць каманду аднадумцаў, у якую ўвайшлі б не толькі тыя, хто сябруе са спортам, але і
тыя, хто ―хварэе‖ за імідж сельскага Савета. У нас гэта атрымалася, таму, не ведаю, як
іншыя, а мы прыехалі перамагаць.
На другім месцы прадстаўнікі Лынтупскага сельскага Савета (Юрый Кірплюк,
Аляксандр Тамілін, Канстанцін Урбановіч, Крысціна Хмылко), на трэцім — Варапаеўскага
(Андрэй і Дзяніс Лукашэвічы, Павел Міхалевіч, Таццяна Мычко).
Крыху азартней было ў трэцяй групе — тут за лідарства спрачаліся сем каманд.
Першай фінішавала каманда аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама ў складзе
Руслана Зелянкевіча, Наталлі Касцень, Генадзія Ластоўскага і Сяргея Пяткевіча. Другімі
прыйшлі Яўгеній Гасянец, Надзея Ждановіч, Аляксандр Падгайскі, Юрый Трафімаў (каледж), трэцімі — Вячаслаў Врублеўскі, Вольга Далінкевіч, Юрый Звяруга, Аляксандр Статута (РАУС).
У асабістым першынстве вызначыліся Наталля Юрэвіч і Андрэй Ластоўскі
(трэцяе месца), Вера Бекіш і Іосіф Юркайць паказалі другі вынік. Бясспрэчнай пераможцай
стала сямейная пара Куцюгіных: Кацярыне спатрэбілася 1,47 хвіліны, каб прабегчы
дыстанцыю ў 500 метраў, Павел пераадолеў кіламетр за 2,41 хвіліны.

Пераможцы і прызѐры асабістага першынства.
— Мы пераехалі з Расіі, там я прафесійна займаўся лыжнымі гонкамі, жонка —
аматарка. У Паставах жывѐм каля двух гадоў. Паколькі тут няма спецыяльнай трасы, ходзім
на лыжах па лесе, палях, азѐрах — усюды, дзе ѐсць снег, — расказваў Павел. — Даўно
хацелі прыняць удзел у спаборніцтвах. Таму вельмі задаволены. І не толькі з-за перамогі, а
яшчэ і таму, што пазнаѐміліся з цікавымі людзьмі. Адзінае, хацелася б бачыць большую
канкурэнцыю.
Пераможцы і прызѐры эстафеты адзначаны дыпломамі і падарункамі. А па выніках спаборніцтва сфарміравана каманда, якая сѐння прадстаўляе наш раѐн на абласным
этапе лыжні ў Віцебску.
Тэкст і фота Веранікі ФІЛАНОВІЧ.
«Пастаўскі край‖, 11.02.2017 г.

Не памыліцца ў выбары

Кожную вясну перад выпускнікамі школ паўстае пытанне выбару прафесіі і
навучальнай установы, у якой можна яе атрымаць. Калі адны даўно вырашылі,
куды будуць паступаць, то іншыя ніяк не могуць вызначыцца, кім быць. Менавіта ў дапамогу такім юнакам і дзяўчатам і ладзіцца штогод раѐнны прафарыентацыйны злѐт.

Выкладчыца Полацкага дзяржаўнага ляснога каледжа А. А. Канаш.
Сѐлета на яго сабралася дзве з паловай сотні 11-класнікаў з усіх школ горада і раѐна. На сустрэчу з імі арганізатары запрасілі прадстаўнікоў раѐннага выканаўчага
камітэта, вышэйшых і сярэднеспецыяльных навучальных устаноў розных профіляў.
— У сучасных умовах выбар прафесіі — адзін з найгалоўнейшых, які робіць у
сваім жыцці чалавек, — гаварыў, звяртаючыся да моладзі, начальнік аддзела адукацыі,
спорту і турызму райвыканкама А. Я. Кашырын. — І тут вельмі важна не памыліцца,
бо сѐння ідзе канкурэнцыя не толькі ў вытворчасці прадукцыі, але і пры атрыманні
выпускнікамі працоўных месцаў. Прадпрыемствы і ўстановы маюць патрэбу не проста
ў работніках з дыпломам, а ў тых, хто ўсвядомлена зрабіў прафесійны выбар і стаў за
час вучобы выдатным спецыялістам.

Дэкан аграмеханічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта В. Б. Лоўкіс.
Аляксандр Яўгеньевіч коратка спыніўся на настаўніцкай прафесіі, адзначыўшы,
што сѐння ў раѐне працуюць каля 800 педагогаў з вышэйшай адукацыяй. Праз чатырыпяць гадоў прыемна будзе сустрэцца з цяперашнімі выпускнікамі, якія закончаць педагагічныя ВНУ і ССНУ і змогуць даказаць, што менавіта яны патрэбны школам Пастаўшчыны. Перад 11-класнікамі выступіў таксама галоўны спецыяліст (юрысконсульт)
упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама А. Ю. Машніч, які расказаў, дзе можна атрымаць прафесію юрыста і знайсці прымяненне набытым ведам і
ўменням. А затым слова ўзялі прадстаўнікі навучальных устаноў.
Першымі сваю альма-матар прэзентавалі навучэнцы Пастаўскага дзяржаўнага каледжа. З дапамогай музыкі і песень яны расказалі, якіх спецыялістаў рыхтуюць у каледжы, і заклікалі выпускнікоў паступаць у яго. Аналагічную музычнатэатралізаваную прэзентацыю прафесій падрыхтавалі навучэнцы Маладзечанскага
гандлѐва-эканамічнага каледжа. Але перш чым госці паказалі ―жывую газету‖ і разыгралі шэраг сцэнак на тэму вучнѐўскага жыцця, рэкламу ўстанове адукацыі зрабіла загадчыца дзѐннага аддзялення Г. У. Лівушына.

Сваю навучальную ўстанову прэзентуюць навучэнцы Маладзечанскага гандлѐваэканамічнага каледжа.
Як мага больш інфармацыі пра свае навучальныя ўстановы пастараліся даць выпускнікам і іншыя запрошаныя на прафарыентацыйны злѐт — выкладчыкі Беларускага

дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта, Віцебскай дзяржаўнай акадэміі
ветэрынарнай медыцыны і аграрнага каледжа пры ім, Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі, Полацкага і Віцебскага дзяржуніверсітэтаў, ляснога, аграрнаэканамічнага і гандлѐва-тэхналагічнага каледжаў у Полацку. Усе яны гаварылі пра перавагі паступлення ў названыя ВНУ і ССНУ, спецыяльнасці, якія можна там атрымаць,
асаблівасці сѐлетняй уступнай кампаніі і многае іншае, дэманстравалі відэафільмы пра
навучальныя ўстановы, запрашалі ў іх на дні адчыненых дзвярэй, пакідалі рэкламныя
буклеты.
У канцы сустрэчы, якая доўжылася дзве з паловай гадзіны, слова ўзяла галоўны
спецыяліст аддзела па занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне
райвыканкама Г. Ф. Дзеравянка. Яна расказала, куды звяртацца тым выпускнікам, якія
нікуды не паступяць або выберуць завочную форму навучання і захочуць знайсці работу. Усім 11-класнікам Галіна Фѐдараўна і іншыя выступоўцы пажадалі ажыццяўлення намечаных планаў.
Алена ШАПАВАЛАВА.
«Пастаўскі край”, 08.04. 2017г.

Новый виток в развитии колледжа

Каждый новый год в жизни учреждения образования «Поставский государственный колледж» — это новый виток в его развитии, введение новых специальностей и
квалификаций. Так, в 2015 году впервые включена подготовка по специальности
«Эксплуатация и ремонт автомобилей» (квалификация «Рихтовщик 3 разряда»), в
2016-ом открыта подготовка по двум новым для колледжа квалификациям: «Бармен
4 разряда», «Кулинар мучных изделий 4 разряда» специальности «Общественное питание».
В декабре 2015 года Поставский государственный профессионально-технический
колледж получил статус учреждения образования «Поставский государственный колледж», что позволило открыть подготовку специалистов с получением среднего специального образования на основе базового и общего среднего образования и набрать
в 2016 году первую учебную группу девятиклассников на уровень среднего специального образования по специальности «Техническая эксплуатация автомобилей»
(производственная деятельность, квалификация «Техник-механик»).
В текущем году получено разрешение на введение подготовки по специальностям
уровня среднего специального образования: «Машины и оборудование деревообрабатывающей промышленности» (квалификация «Техник-механик»); «Общественное
питание» (квалификация «Повар 5 разряда»).
Колледж сотрудничает с 23 организациями Поставского района, занимающимися
деревообработкой. Это ООО «Производственно-мебельный центр», ЧПУП «Поставский мебельный центр», ГЛХУ «Поставский лесхоз», ООО «ПостДревКомплект»,ЧПУП «Империал древ», УП ЖКХ Поставского района, ООО «ПостВуд»,ЧТУП «МегаСтройторг», ОАО «Поставский райагросервис», ОАО «Воропаевский ДОК», ЧПУП «СЕАНпром», ООО «Стильный дом», ЧТУП «Никанвудс», УТЭП
«ПостТЭК», УП «Завод Белит», СООО «Гатер», СООО «Озеро», Поставское райпо,
ООО «ВудСтандарт», ЧУП по оказанию услуг «КрасСервис», ООО «СанРеми Вуд».
Эти организации имеют современную материально-техническую базу и сделали заказ на подготовку кадров по специальности «Машины и оборудование деревообраба-

тывающей промышленности» квалификации «Техник-механик». Так что первое рабочее место и достойная заработная плата молодому специалисту гарантированы.
Более 30 лет наше учреждение осуществляет подготовку квалифицированных рабочих кадров для торговых объектов общественного питания Поставского и близлежащих районов. Введение подготовки по специальности «Общественное питание»
(квалификация «Повар 5 разряда») позволит в ходе технологической практики повысить профессиональный уровень специалиста. Выпускник может работать по следующим категориям профессии: повар-кулинар, шеф-повар.
В колледже начата работа по созданию современной материально-технической
базы, которая будет полностью соответствовать требованиям образовательного стандарта Республики Беларусь, а также обеспечит полноценную подготовку будущих
специалистов по квалификации «Повар 5 разряда» на уровне среднего специального
образования.
В рамках Европейского инструмента соседства 2014-2020 гг. колледж начал сотрудничать с Центром просвещения Рокишского районного самоуправления (Литовская Республика) в программе трансграничного сотрудничества по проекту развития
предпринимательских навыков через творчество и инновации. Целью проекта является создание для взрослого населения и молодежи условий получения предпринимательских навыков для развития среднего и малого бизнеса на базе конкретных специальностей. Наш колледж выбрал в качестве базовой специальности «Общественное
питание».
В рамках проекта предусмотрены развитие и модернизация учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских по квалификации «Повар 5 разряда». Руководитель проекта
— Алексей Владимирович Харьков. Молодой, перспективный педагог имеет техническое, экономическое и педагогическое высшее образования, что позволяет ему
планировать участие колледжа в данном проекте с позиции педагога, инженера и
экономиста.
Введение в колледже подготовки по новым направлениям расширит выбор специальностей которые здесь можно получить, позволит выпускникам школ выбрать для
дальнейшего обучения наше учебное заведение, не отрываясь от своей семьи, друзей,
привычных условий жизни.
Н. ШИЛЬКО, заместитель директора по учебно-производственной работе Поставского
государственного колледжа.

“Пастаўскі край”, 25.02.2017 год.

Пастаўская пяшчотная мелодыя
Сѐння працягваем публікаваць матэрыялы ў рамках сумеснага праекта
―Настаўніцкай газеты‖ і Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і
моладзі ―АРТ-вакацыі: галерэя творцаў‖. І на гэты раз мы выправіліся ў Паставы — гарадок на захадзе Віцебскай вобласці. Там нас чакаў Пастаўскі дзяржаўны
каледж, а дакладней, узорны эстрадна-духавы аркестр лаўрэат гран-пры Рэспубліканскага фестывалю навучэнскай моладзі ―АРТ-вакацыі‖, а яшчэ больш дакладна — яго кіраўнік Леанід Уладзіміравіч Косаў.
***
Шчыра кажучы, я быў у Паставах не першы раз — другі. А першы раз — у 2006
годзе, 11 гадоў назад, напярэдадні свята беларускага пісьменства,якое адзначалася тады там. Мне вельмі спадабалася гэтае мястэчка ўсім сваім: сваѐй рыначнай плошчай,
сваім касцѐлам, сваімі Тызенгаўзамі…
Тады ў камандзіроўку ў Паставы з нагоды Дня беларускага пісьменства я паехаў
разам з фатографам Алегам, які толькі-толькі ўладкаваўся да нас на працу. Вельмі
хацелася пазнаѐміцца бліжэй.

Аркестру і яго кіраўніку ѐсць чым ганарыцца
Нам добра склалі графік, у дастаткова хуткім рэжыме паказалі ўсе культурныя
аб’екты. Мы пабывалі ў краязнаўчым музеі, на тамтэйшай славутасці — млыне, у Пастаўскай раѐннай бальніцы — колішнім палацы, у Пастаўскай гімназіі, дзе працуе
настаўнікам геаграфіі добры паэт, даследчык і падарожнік Ігар Пракаповіч, пагутарылі
там не толькі з ім, але і з іншымі цікавымі настаўнікамі.

А потым у нас быў вольны час. Мы проста блукалі па горадзе, гутарылі пра
любімыя музычныя гурты, любімыя віды спорту, любімыя кніжкі… і, безумоўна, пра
любімых дзяўчат. За гэтай размовай і дайшлі да цэнтральнай плошчы, прыселі там на
лавачцы. Стаяла цудоўнае надвор’е — апошняе жнівеньскае сонца дарыла сваѐ
пяшчотнае цяпло.
І тут мы ўбачылі, як на суседнюю лавачку прыселі дзве дзяўчыны. Ну, як было не
пазнаѐміцца?
Пазнаѐміліся. Адна — Юля, другая — Света.

Перад канцэртам, прысвечаным 75-годдзю сістэмы прафесійна-тэхнічнай адукацыі ў
2015 годзе
Разгаварыліся. Яны прызналіся, што ўжо заўтра паедуць на вучобу ў Мінск
(кожная — у сваім універсітэце). Яны былі ўчарашнія пастаўскія адзінаццацікласніцы.
Абмяняліся тэлефонамі. І развіталіся.
Потым, ужо ў Мінску, я даведаўся, што Юля паступіла ў медыцынскі на
кардыѐлага, Света — на хімфак на мікрабіѐлага. Абедзве — на бясплатнае. Абедзве —
карэнныя пастаўчанкі. Вучыліся ў Пастаўскай гімназіі і нейкі час хадзілі займацца ў
аркестр у Пастаўскі дзяржаўны каледж. Юля іграла на трамбоне, Света — на ўдарных…
***
Мабыць, у многіх з нас, акрамя роднага (у мяне — Мінска), ѐсць і іншыя любімыя
гарады. І такі горад для мяне — Паставы. Я бясконца хадзіў бы па гэтых мілых пастаўскіх вулачках, спускаўся б на пастаўскую набярэжную, аглядаў бы старажытныя
яўрэйскія гандлѐвыя рады, сядзеў бы на цэнтральнай плошчы побач з Уладзімірам
Ільічом, успамінаючы, як сядзеў там з Алегам. Да гісторыі Паставаў маюць непасрэднае дачыненне роды Зяневічаў, Бяганскіх, Тызенгаўзаў… Род Тызенгаўзаў вядомы з
ХІІ стагоддзя — яго прадстаўнікі былі крыжаносцамі. І неяк шкада мне Паставаў. Уся
слава беларускай мінуўшчыны адышла да Полацка, Турава, Заслаўя, Міра, Нясвіжа і

Навагрудка, а Паставы засталіся ўбаку. Хаця найноўшыя даследаванні сведчаць: мястэчка Пасаднік з 5 дамамі на беразе ракі Мядзелкі, адкуль узяліся Паставы, было
ўтворана ў 996 годзе. Гэта значыць, што Паставам больш як 1000 гадоў!

Выступленне аркестра на Дзень Перамогі ў Паставах ў 2014 годзе
Досыць пра гісторыю.
Хаця… Стаіш перад Пастаўскім дзяржаўным каледжам — і гісторыя не дае пра
сябе забыць і тут. Яны побач — стары і новы будынкі каледжа. Адышоўшы на другі
бок вуліцы, каб іх сфатаграфаваць, нават не заўважаеш, дзе новы і дзе стары. Абодва
схаваліся за заснежанымі елкамі… І тым лепш. Адразу ўваходзіш у гісторыю — з
пярэдняга агульнага краю.
Пра Пастаўскі дзяржаўны каледж вас яшчэ чакаюць многія факты. Але вось адзін,
бадай, самы галоўны. Да Полацка, дзе таксама ѐсць каледж, ад Паставаў — а гэта па
прамой 140 кіламетраў! — каледжаў няма. Хлопцы і дзяўчаты з Глыбокага, Мѐраў,
Докшыц, Шаркаўшчыны, Браслава едуць вучыцца ў Паставы, бо сюды бліжэй.
А цяпер красамоўныя факты апошніх гадоў.
Кожны год у развіцці Пастаўскага дзяржаўнага каледжа адзначаецца знакавымі
падзеямі. Так, у 2015 годзе тут пачалася падрыхтоўка кадраў па спецыяльнасці ―Эксплуатацыя і рамонт аўтамабіляў‖, у 2016 годзе — па кваліфікацыях ―бармен 4 разраду‖
і ―кулінар мучных вырабаў 4 разраду‖. У 2017 годзе каледж атрымаў дазвол на ўвядзенне падрыхтоўкі па спецыяльнасцях узроўню сярэдняй спецыяльнай адукацыі
―Машыны і абсталяванне дрэваапрацоўчай прамысловасці‖ (кваліфікацыя ―тэхнікмеханік‖) і ―Грамадскае харчаванне‖ (кваліфікацыя ―кухар 5 разраду‖).
Нядаўна Пастаўскі дзяржаўны каледж пачаў супрацоўнічаць з Цэнтрам асветы
Рокішскага раѐннага самакіравання (Літва) у праграме трансгранічнага супрацоўніцтва
ў рамках Еўрапейскага інструмента суседства на 2014—2020 гады па праекце развіцця
прадпрымальніцкіх навыкаў праз творчасць і інавацыі. У рамках праекта прадугледжана развіццѐ і мадэрнізацыя вучэбных кабінетаў, лабараторый і майстэрань.
Акрамя шматлікіх дасягненняў у тэхнічнай і спартыўнай творчасці, Пастаўскі
дзяржаўны каледж можа пахваліцца поспехамі сваіх выхаванцаў і ў мастацтве, літаратуры. Вікторыя Дзевятоўская атрымала дыплом ІІ ступені Рэспубліканскага літара-

турнага конкурсу ―Пасланне настаўніку‖ ва ўзроставай катэгорыі ад 14 да 17 гадоў.
Эксперты адзначылі крэатыўнасць, сацыяльную значнасць і змест яе работы.
І, безумоўна, самы галоўны гонар Пастаўскага дзяржаўнага каледжа — узорны
эстрадна-духавы аркестр, уладальнік шматлікіх дыпломаў і прэмій.
Аркестр быў створаны ў 1993 годзе, 1 верасня.
У снежні 1995 года калектыў абараніў званне ―ўзорны‖.
У 1997 годзе стаў лаўрэатам Першага фэсту народнай творчасці Беларусі ―Беларусь — мая песня‖, у 1998 годзе — лаўрэатам ІІ Міжнароднага маладзѐжнага форуму
―Квецень сонечных промняў‖.
У 2004 годзе быў дыпламантам Рэспубліканскага фэсту духавой музыкі ―Беларускія фанфары — 2004‖, прысвечанага 60-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў. У тым жа годзе атрымаў дыплом I ступені VII Абласнога фэсту
мастацкай творчасці ―Вясѐлкавы карагод‖ у намінацыі ―Аркестр‖.
У маі 2005 года — дыплом II ступені Рэспубліканскага агляду-конкурсу духавых
аркестраў ―Гучаць аркестры‖, прысвечанага 60-годдзю перамогі савецкага народа ў
Вялікай Айчыннай вайне.
2011 год — дыплом I ступені за высокія творчыя дасягненні і актыўны ўдзел
у абласным этапе Рэспубліканскага конкурсу мастацкай творчасці навучэнцаў
устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй
спецыяльнай адукацыі ―АРТ-вакацыі‖.
5 мая 2012 года — дыплом ІІ ступені
ў абласным свяце-конкурсе духавой музыкі ―Віват, аркестр-2012!», прысвечаным
200-годдзю Айчыннай вайны 1812 года
(Лепель).

На ―Славянскім базары‖ ў Віцебску ў 2016 годзе
2013 год — дыплом Рэспубліканскага фестывалю мастацкай творчасці вучнѐўскай
і студэнцкай моладзі ―АРТ-вакацыі‖ за вялікі ўклад у грамадзянска-патрыятычнае і
мастацка-эстэтычнае выхаванне моладзі.
2014 год — дыплом галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па
справах моладзі Віцебскага аблвыканкама за высокае выканальніцкае майстэрства і
прапаганду духавой музыкі ў абласным свяце-конкурсе ―Віват, аркестр-2014!‖.
2015 год — дыплом I ступені абласнога этапу Рэспубліканскага фестывалю
мастацкай творчасці вучнѐўскай і студэнцкай моладзі ―АРТ-вакацыі‖ ў намінацыі
―Аркестр‖.
І гэтым калектывам ужо больш за 20 гадоў кіруе Леанід Уладзіміравіч Косаў.
Дадзім яму слова.
***
— Я родам з Віцебска. Там і пачаў займацца музыкай, — расказвае Леанід
Уладзіміравіч. — Першы мой інструмент — цымбалы… А ў армію я трапіў у Паставы
— адразу ў армейскі аркестр. Спачатку іграў на валторне, потым — на ўдарных. Паступіў у Смаленскае музычнае вучылішча, якое скончыў па класе ўдарных. Потым зноў
іграў на ўдарных у арміі. А ў 1993 годзе неяк сустрэўся з дырэктарам Пастаўскай школы-інтэрната, і ѐн мне кажа: ―А ці не хацелі б у нас папрацаваць?‖
Я спачатку разгубіўся… Але ж грошы былі патрэбны: сям’я ўжо была, двое
дзяцей. І я так тады адказаў: ―Ну, давайце, паспрабую. Атрымаецца — добра, не атрымаецца — ну, прабачце, звальняюся‖. Прыйшоў 1 верасня ў ваеннай форме ў той
інтэрнат. Абышоў усе класы — набраў 60 чалавек! Вы можаце ўявіць сабе такое? У
школе-інтэрнаце — 60 чалавек у аркестры! Можа, я з-за ваеннай формы ім так спадабаўся? (Смяецца. — М.Ч.)
А ўжо ў лістападзе ў маім аркестры засталося… 8 чалавек.

Пастаўскі дзяржаўны каледж

Па-першае, з дзецьмі былі праблемы. А па-другое, праблемы былі са мной. Я ж
духавымі інструментамі фактычна не валодаў. І з гэтымі васьмю і сам вучыўся, і іх
вучыў. За суткі так надзьмухаешся на трубе, на валторне, на альце! Прыходзіш дадому — не ведаеш, дзе галаву прытуліць… Але з тымі васьмю дзецьмі ў красавіку
1994 года мы ўжо далі канцэрт! А ў маі таго ж года ўзяў 7 дзетак з Наваполацкага
дзіцячага прытулку. Я не хадзіў на адпачынак ні ў чэрвені, ні ў ліпені, ні ў жніўні…
Працаваў з дзецьмі. А ў снежні мы далі канцэрт паўнавартасным аркестрам з
15 чалавек! І пасля гэтага пайшла наша дзейнасць. У 1995 годзе атрымалі званне
―ўзорны‖. З таго часу кожныя два гады яго абараняем.
Я ганаруся сваімі выхаванцамі. Напрыклад, адна дзяўчынка — Марына Сасянкова, якая іграла ў мяне на кларнеце, паступіла ў Наваполацкае музычнае вучылішча,
скончыла яго з чырвоным дыпломам, потым паступіла ў Беларускую дзяржаўную акадэмію музыкі, дзе адвучылася тры гады, а потым тры гады вучылася ў піцерскай кансерваторыі. Сѐння яна выкладае ў акадэміі музыкі і ў гімназіі-каледжы імя
І.В.Ахрэмчыка, а яшчэ іграе ў нашым оперным тэатры. Яшчэ адзін мой вучань — Сяргей Казлоўскі — сѐння іграе ва ўзорным аркестры ўнутраных войск.
У 1996 годзе Пастаўскую школу-інтэрнат закрылі. Наш аркестр перавялі сюды, у
каледж. І наша званне ―ўзорны‖ аўтаматычна перавялі сюды ж.
***
Самым вялікім адкрыццѐм з жыцця ўзорнага эстрадна-духавога аркестра Пастаўскага дзяржаўнага каледжа для мяне стаў спосаб рэкрутынгу ў калектыў. Вандруючы па Беларусі ў рамках падрыхтоўкі матэрыялаў для рубрыкі ―АРТ-вакацыі: галерэя
творцаў‖, я ніколі да гэтага не сутыкаўся з такой з’явай. А справа ў тым, што на адной
сцэне з першакурснікамі, другакурснікамі і трэцякурснікамі каледжа — 18—20гадовымі дзецюкамі — стаяць і іграюць 12-гадовыя пяціклашкі з пастаўскіх устаноў
сярэдняй адукацыі. Як такое магчыма?
А вось магчыма.
Гэта адбываецца наступным чынам. Леанід Уладзіміравіч Косаў прыходзіць да
12-гадовых пяціклашак і пытаецца ў іх: ―Ты хочаш іграць у аркестры?‖
Адказ зразумелы: ―Хачу‖.
Тады яшчэ адно пытанне: ―А ты хочаш быць кухарам ці аўтаслесарам?‖
Адказ крыху няўцямны: ―Ну, не ведаю…‖
І тады трэцяе пытанне: ―Калі хочаш іграць у аркестры на трубе ці ўдарных, рыхтуйся быць кухарам ці аўтаслесарам. Ведай наперад: ты будзеш навучэнцам Пастаўскага дзяржаўнага каледжа‖.
Гэта нязменнае правіла ў эстрадна-духавым аркестры Пастаўскага дзяржаўнага
каледжа. Музыкантаў туды бяруць яшчэ са школы. Пры ўмове, калі іх бацькі гатовы
пасля 9 ці 11 класаў аддаць вучыцца сваіх дзяцей у каледж і калі дзеці, зразумела, будуць згодны.
Гэта вельмі разумны падыход да арганізацыі сістэмы музычнай самадзейнасці
навучэнцаў, бо за год і нават за тры гады чалавека немагчыма навучыць іграць як след
на валторне.
***
Як жа ўдаецца Леаніду Уладзіміравічу Косаву прыцягнуць, прытуліць да сябе
дзяцей? Якой методыкай ѐн карыстаецца?
Перш-наперш ѐн глядзіць на рытмічны бок. Калі з рытмікай у рэкрута ўсѐ
нармальна, яму дастануцца труба, ударная ўстаноўка. Той, хто слабейшы, сядзе за

альт. ―За два тыдні я ўжо бачу, пацягне хлопчык той ці іншы інструмент ці не, — кажа
Леанід Уладзіміравіч. — Вось зараз хлопчык прыйшоў. Паспрабаваў на кларнеце
іграць. Праз дзень прызнаўся: ―Мне цяжка‖. І я бачыў, што яму сапраўды цяжка:
фізіялагічна прыкус быў не для кларнета. Але рытміка ў яго была супер. Даў яму валторну. І ўсѐ пайшло найлепшым чынам‖.
Я запытваюся ў Леаніда Уладзіміравіча пра методыку.
Ён паглядае ў акно, потым — на мяне, потым — у акно, потым — зноў на мяне.
―Вам методыка трэба?‖ — пытае.
―Ага, — адказваю. — Не так мне, як чытачам. Гэты артыкул пачытаюць маладыя
нявопытныя кіраўнікі самадзейных творчых калектываў і будуць удзячны вам за карысныя парады‖.
І Леанід Уладзіміравіч расказвае: ―Даю кларнет хлопчыку. Набіраем з ім нотку
соль. А соль — гэта пустата, там нічога няма. А ўжо з соль мы пачынаем ісці ўніз —
кожную нотку па 5—6 разоў бяром. Гэта вельмі карпатлівая праца. Але менавіта падчас гэтай працы ставіцца апарат, дзеці пачынаюць разумець, што ад іх хоча выкладчык.
Апусціліся ўніз — пачынаем ісці ўверх. Узялі до, потым — до і рэ… Галоўнае —
не заціскаць дыханне, асабліва ўверсе, бо тады нават можна пераціснуць горла.
Мы працуем з дзецьмі найперш над дыханнем. Бяром пачатак ад соль: соль — сі,
соль — фа, соль — мі.
Галоўнае — доўгім нотам вучыць дзяцей. Возьмеш до — і цягні на 12, на 8, на 6
чвэрцей.
―Блакітны вагон‖ — вось з чаго трэба вучыць дзяцей, а потым ужо крыжачок,
вальс, полька.
Я практыкую такую методыку: вырошчваю 2—3 вучняў асобна пару гадоў і толькі потым запускаю іх у аркестр, у асноўны касцяк‖.
***
У нейкі момант Леанід Уладзіміравіч кажа: ―Я сѐння не ўяўляю свайго жыцця без
аркестра, без сваіх дзяцей. Быў момант на пачатку маѐй дзейнасці, калі я шчыра сказаў
сам сабе: ―Не атрымаецца — пайду ў-ля-ля…‖ Але ж нібыта атрымалася. Гэта маѐ
асабістае жыццѐ.
Для мяне сэнс жыцця — у працы. Без працы, мне здаецца, чалавек не можа жыць.
Калі яго праца з’яўляецца любімай, дык ѐн тым больш не зможа без яе жыць‖.
***
Наўздагон маѐй сустрэчы з Леанідам Уладзіміравічам Косавым ѐн прапанаваў мне
паслухаць урывак з выступлення яго аркестра.
Дзеткі выйшлі на сцэну. Усе ў аднолькавых карычнева-бэжавых канцэртных касцюмах. Прыгожыя, узвышаныя, адухоўленыя.
Пачалі іграць нейкую ўрачыстую музыку. І я як быў з уключаным дыктафонам і з
адкрытым аб’ектывам фотаапарата, так і застыў.
Не запытаў нават Леаніда Уладзіміравіча, што за твор выконвалі дзеці.
Слухаў быццам укапаны.
Усцешаны.
Радасны.
Такім выйшаў з каледжа і пайшоў на свой мінскі аўтобус.
Потым ужо, калі ехаў дадому ў Мінск, прыдумаў назву і твору, які выканалі для
мяне дзеці, і гэтаму артыкулу — ―Пастаўская пяшчотная мелодыя‖.

Галасы адміністрацыі Пастаўскага дзяржаўнага каледжа
Дырэктар
Пастаўскага
дзяржаўнага
каледжа
Мікалай
Мікалаевіч ЛЫСЁНАК:
―Наш узорны эстрадна-духавы аркестр — набытак не толькі нашага каледжа, але і
ўсяго раѐна. Ён прымае ўдзел ва ўсіх мерапрыемствах Пастаўскага раѐна. Каб
падтрымліваць такі калектыў ва ўстанове сярэдняй спецыяльнай адукацыі, патрэбна
вялікая руплівасць яго кіраўніка. І таму я вельмі цаню нашага Леаніда Уладзіміравіча.
Ёсць такі далікатны момант.
У школах уся ўвага — выдатнікам. А да нас прыходзяць дзеці, якія нібыта не
ўмеюць ні спяваць, ні танцаваць, ні маляваць. Але ўся справа ў тым, што гэтым дзецям
у свой час проста не ўдзялялася належнай увагі. І такія людзі, як Леанід Уладзіміравіч
Косаў, проста адкрываюць для гэтых дзяцей жыццѐ. Яны не менш таленавітыя за сваіх
аднагодкаў, якія вучацца ў гімназіях і школах‖.

Намеснік дырэктара каледжа Алена Канстанцінаўна ДУБОВІК:
―Калі прыходзяць да нас школьнікі на экскурсію і бачаць на фотаздымках у
нашым музейным пакоі сваіх бабуль і дзядуляў, у іх загараюцца вочы. Экскурсія замест прадугледжанай гадзіны расцягваецца на тры гадзіны.
Мне вельмі прыемна працаваць і з дзецьмі, і з калегамі. У іх вочы і рукі гараць —
ці што тычыцца нейкіх вытворчых спраў, ці што тычыцца мастацкай творчасці.
Мы ствараем у каледжы для дзяцей тую сітуацыю поспеху, якой, магчыма, не хапала ім у школе‖.
Галасы ўдзельнікаў аркестра
Дзмітрый АЎСЯНІКАЎ, навучэнец Пастаўскага дзяржаўнага каледжа, будучы аўтаслесар: ―Я — спартсмен. Трапіў у аркестр крыху незвычайна. Рабіў мускулы разам з сябрам на першым паверсе і раптам пачуў на другім паверсе нейкую музыку. Прыйшлі да Леаніда Уладзіміравіча, запыталіся ў яго, ці можна павучыцца ігры на
гітары. А ѐн: ―Калі ласка!‖ Потым мы з маім сябрам свой гурт стварылі‖.

Наталля ПРОНЬКА, навучэнка 11 класа адной з пастаўскіх школ: ―Я заўсѐды
хацела займацца музыкай. Даведалася пра тое, што ў Паставах ѐсць такі аркестр, адразу сюды прыбегла. Пачала іграць на ўдарных. Выступала на ―Славянскім базары‖! Гэта
было незабыўнае ўражанне‖.
Вольга ЦІТОВІЧ, навучэнка 9 класа адной з пастаўскіх школ: ―Я з дзяцінства
любіла іграць на гітары… Але неяк не склалася ў мяне з гітарай. Леанід Уладзіміравіч
прапанаваў мне флейту, і ў мяне атрымалася. Я з 5 класа ў яго займаюся. І думаю, што
буду іграць у аркестры ўвесь час, колькі буду вучыцца ў школе, а пасля ў каледжы‖.
Мікола ЧЭМЕР.
Фота аўтара і з архіва Пастаўскага дзяржаўнага каледжа.
«Настаўніцкая газета‖, 28 студзеня 2017 год.

Радуюць дасягненнямі

Члены каманды па міні-футболе.
Чарговая лінейка ў дзяржаўным каледжы была прысвечана прыемным
падзеям — зборныя каманды ўстановы па футболе, стральбе і валейболе заваявалі прызавыя месцы адпаведна на раѐнных, абласных і рэспубліканскіх
спаборніцтвах.
Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Наталля Аляксандраўна Шылько павіншавала спартсменаў і іх трэнераў з перамогай, уручыла дыпломы. Ад імя раѐннай арганізацыйнай структуры ДТСААФ падарункі і Кубкі прызѐрам уручыў Вячаслаў Іванавіч Спасібенка.
— Ганарыцца сапраўды ѐсць чым, — гаварыў пазней выкладчык фізкультуры каледжа, ѐн жа трэнер стралкоў, Юрый Барысавіч Трафімаў. — Столькі дыпломаў розных ступеняў! Малайцы рабяты! Іх настойлівасць, імкненне паказаць найлепшыя вынікі і прынеслі перамогі. Напрыклад, Арцѐм Атвалка лідзіраваў на раѐнных
спаборніцтвах па стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі. Не было яму роўных і на абласных, дзе абаранялі гонар пярвічных структур ДТСААФ. Свой уклад у агульны поспех
каманды ўнеслі таксама стралкі Вадзім Каравацкі і Насця Гінько.
Добры вынік паказала каманда па валейболе — другое месца на рэспубліканскіх
спаборніцтвах сярод навучэнцаў устаноў сярэднеспецыяльнай адукацыі. Несумненная
заслуга ў гэтым трэнера Генадзія Генадзьевіча Савосіна. У складзе каманды —
Дзмітрый Аксѐненка, Ігар Гінько, Дзяніс Радзевіч, Арсеній Шнітоўскі, Сяргей
Давідзюк, Аляксей Рапалаў, Кірыл Пронька, Ілья Шырневіч і Арцѐм Атвалка. Хлопцы
фізічна моцныя і мэтанакіраваныя.

Лепшыя валейбалісты.
Радуюць поспехі каманды па футболе, якую трэніруе выкладчык фізічнай культуры і здароўя каледжа Аляксандр Аляксандравіч Тарасевіч. На рахунку футбалістаў перамога ў розыгрышы Кубка раѐна па міні-футболе, другое месца на раѐнных
спаборніцтвах сярод арганізацый і прадпрыемстваў. Гонар каледжа ў гэтым відзе
спорту абараняюць Раман Пасевіч, Максім Гарбачоў, Руслан Хаткевіч, Сяргей Міснік,
Валерый Пліско, Аляксей Рапалаў, Яўген Лубко і Іван Рамбальскі.
— Спрабуем сілы і ў новых відах спорту, — працягваў Юрый Барысавіч. —
Напрыклад, у плаванні. На раѐнных спаборніцтвах сярод арганізацый і ўстаноў навучэнец Максім Кузьміч паказаў адзін з лепшых вынікаў, прапусціўшы наперад толькі
супрацоўнікаў раѐннага аддзела па надзвычайных сітуацыях. Паспяхова выступаюць
нашы спартсмены ў лѐгкаатлетычных кросах і лыжных гонках. Большасць навучэнцаў
— выпускнікі школ раѐна. Адтуль, дзе фізкультуры ўдзяляецца належная ўвага, дзеці
прыходзяць больш падрыхтаванымі, фізічна развітымі. У некаторых спартыўныя
здольнасці раскрываюцца ў нашым каледжы. Зацікавіць якім-небудзь відам спорту
стараемся з першых дзѐн вучобы. А калі ѐсць мэта, тады з’яўляецца і жаданне яе
дасягнуць. Усе пачынанні падтрымлівае кіраўніцтва ўстановы, за што спартсмены
вельмі ўдзячны.
Тэкст і фота Анны АНІШКЕВІЧ.
«Пастаўскі край”, 27.04. 2017г.

Свядомы выбар, дастойныя перспектывы
Новыя спецыяльнасці і кваліфікацыі прапануе абітурыентам Пастаўскі
дзяржаўны каледж.
Кожны новы год у жыцці каледжа — новы віток у развіцці. У адпаведнасці з
патрабаваннямі часу ўстанова адукацыі пастаянна аднаўляе і ўдасканальвае
матэрыяльна-тэхнічную базу, знаходзіць новыя эфектыўныя формы работы з прадпрыемствамі-работадаўцамі, актыўна супрацоўнічае, абменьваецца вопытам і праводзіць
сумесныя адукацыйныя мерапрыемствы з установамі прафесійнай адукацыі не толькі
вобласці і краіны, але і блізкага замежжа.

Запыты сучаснага рынку працы хутка мяняюцца, і гэта патрабуе ад каледжа, які
забяспечвае кадрамі рэальны сектар эканомікі, высокага ўзроўню мабільнасці. У
апошні час практычна штогод пастаўчане адкрываюць набор на новыя спецыяльнасці.
Так, з 2015 года пачалася падрыхтоўка па спецыяльнасці ―Эксплуатацыя і рамонт
аўтамабіляў‖ з кваліфікацыяй ―рыхтоўшчык 3 разраду‖; з 2016 года — па дзвюх новых
кваліфікацыях традыцыйнай для каледжа спецыяльнасці ―Грамадскае харчаванне‖:
―бармен 4 разраду‖ і ―кулінар мучных вырабаў 4 разраду‖.
— У снежні 2015 года мы атрымалі статус установы сярэдняй спецыяльнай адукацыі, — расказвае дырэктар каледжа Мікалай Лысѐнак. — Гэта дазволіла адкрыць падрыхтоўку спецыялістаў з атрыманнем ССА на аснове базавай і агульнай сярэдняй адукацыі. Летась набралі першую вучэбную групу дзевяцікласнікаў на ўзровень ССА па
спецыяльнасці ―Тэхнічная эксплуатацыя аўтамабіляў‖ (вытворчая дзейнасць) з
кваліфікацыяй ―тэхнік-механік‖. Сѐлета прапануем абітурыентам атрымаць падрыхтоўку па спецыяльнасцях узроўню ССА ―Машыны і абсталяванне дрэваапрацоўчай
прамысловасці‖ з кваліфікацыяй ―тэхнік-механік‖, ―Бухгалтарскі ўлік, аналіз і кантроль‖ з кваліфікацыяй ―бухгалтар‖ і ―Грамадскае харчаванне‖ з кваліфікацыяй ―кухар
5 разраду‖.
Ад дрэваапрацоўкі да высокай кулінарыі

Пастаўшчына — адзін з вядучых рэгіѐнаў па апрацоўцы драўніны. Тут сканцэнтравана вялікая колькасць прадпрыемстваў галіны. Адпаведна, попыт на высокакваліфікаваныя кадры стабільна высокі. Як паведаміла адказны сакратар прыѐмнай
камісіі Алена Воўк, каледж супрацоўнічае з 23 прадпрыемствамі і арганізацыямі раѐна,
якія займаюцца дрэваапрацоўкай. Сучасная тэхніка і абсталяванне патрабуе кваліфікаванага абслугоўвання, таму ўсе згаданыя прадпрыемствы зрабілі заказы на падрыхтоўку тэхнікаў-механікаў па новай спецыяльнасці ―Машыны і абсталяванне
дрэваапрацоўчай прамысловасці‖. Такім чынам, першае працоўнае месца і дастойная
заработная плата маладым спецыялістам забяспечаны.
Падрыхтоўку кваліфікаваных рабочых кадраў для гандлѐвых аб’ектаў грамадскага
харчавання Пастаўскага і найбліжэйшых раѐнаў каледж ажыццяўляе больш як 30 гадоў. Цяпер навучэнцы змогуць не толькі марыць аб вяршынях кухарскай іерархіі, але і
рэальна на іх прэтэндаваць: выпускнікі з кваліфікацыяй ―кухар 5 разраду‖ маюць права
працаваць на такіх прэстыжных пасадах, як кухар-кулінар і нават шэф-кухар. Для гэтага ѐсць неабходная матэрыяльна-тэхнічная база, якая адпавядае патрабаванням адукацыйнага стандарту Рэспублікі Беларусь. Ёсць у каледжа і яшчэ адзін прыемны сюрпрыз для будучых віртуозаў высокай кухні.
— У рамках Еўрапейскага інструмента суседства 2014—2020 гадоў мы пачалі супрацоўнічаць з Цэнтрам асветы Рокішскага раѐннага самакіравання (Літва) у праграме
трансгранічнага супрацоўніцтва па праекце развіцця прадпрымальніцкіх навыкаў праз
творчасць і інавацыі, — тлумачыць дырэктар. — Мэтай праекта з’яўляецца стварэнне
ўмоў для дарослага насельніцтва і моладзі дзеля атрымання прадпрымальніцкіх навыкаў для развіцця сярэдняга і малога бізнесу на базе канкрэтных спецыяльнасцей. І ў
якасці базавай спецыяльнасці выбрана якраз ―Грамадскае харчаванне‖. Праект прадугледжвае таксама развіццѐ і грунтоўную мадэрнізацыю вучэбных кабінетаў, лабараторый, майстэрань, дзе будуць вучыцца будучыя спецыялісты.
Ці патрэбны бухгалтары?
У 2003 годзе тады яшчэ Пастаўскі дзяржаўны прафтэхкаледж сельскагаспадарчай
вытворчасці па бесперапыннай інтэграванай сістэме прафесійнай адукацыі на аснове
існуючай базавай спецыяльнасці ПТА ―Бухгалтарская справа‖ з кваліфікацыяй
―рахункавод‖ адкрыў на ўзроўні ССА спецыяльнасць ―Бухгалтарскі ўлік, аналіз і кантроль‖, якая забяспечвала атрыманне кваліфікацыі ―бухгалтар‖. За перыяд з 2003 па
2014 год было падрыхтавана 340 такіх спецыялістаў, з іх 314 праходзілі навучанне на
бюджэтнай аснове і 26 — на платнай, а 57 чалавек атрымалі дыплом з адзнакай.
Дарэчы, адна з выдатніц — Ірына Цыбулѐнак — зараз працуе ў каледжы галоўным
бухгалтарам і адначасова завочна працягвае вучобу ў Полацкім дзяржаўным
універсітэце. Як паказвае статыстыка, гэта не адзінкавы прыклад: вышэйшую адукацыю набылі і набываюць звыш паловы выпускнікоў-бухгалтараў. Пераважная большасць з іх таксама выбрала месцам вучобы ПДУ, але дагаворы, згодна з якімі па
профільнай спецыяльнасці выпускнікі залічваюцца адразу на 3 курс, каледж мае і з
шэрагам іншых універсітэтаў.
Станоўчыя водгукі аб рабоце бухгалтараў — сваіх былых навучэнцаў каледж
атрымлівае пастаянна. Найперш — з сельскагаспадарчых і прамысловых прадпрыемстваў Пастаўшчыны: менавіта тут працуе больш за трэць выпускнікоў.
— На некаторы час падрыхтоўка па спецыяльнасці ―Бухгалтарскі ўлік, аналіз і кантроль‖ была прыпынена, але сѐлета яна аднаўляецца на платнай завочнай форме навучання. Патрэба ў бухгалтарах у нашым рэгіѐне не знікла, — пераконвае намеснік дырэктара па вучэбна-вытворчай рабоце Наталля Шылько. — Распаўсюджана думка, што

рынак працы перанасычаны спецыялістамі гэтага профілю. Аднак наўрад ці малады
бухгалтар, які набыў адукацыю ў сталіцы або абласным цэнтры, ахвотна паедзе
працаваць у сельскую мясцовасць. Хутчэй пастараецца ўладкавацца на работу нават не
па спецыяльнасці — абы ў горадзе, замацавацца там усімі праўдамі і няпраўдамі. А
нашы дзеці — і гэта справядліва для выпускнікоў усіх спецыяльнасцей — вяртаюцца
дадому, у родныя вѐскі. У юнацтве нас спакусліва маняць нязведаныя далі і бліскучыя
перспектывы, між іншым, нярэдка надуманыя. Усвядоміць гэта можна, калі даць выпускнікам школ раѐна набыць запатрабаваную прафесію і потым рэалізаваць сябе ў ѐй,
не адрываючыся ад сям’і, сяброў, звыклых умоў жыцця. Пастарацца, каб маладыя
людзі захацелі застацца на зямлі бацькоў, развівалі раѐн, жылі ў ім і стваралі яго будучыню.
Таццяна БОНДАРАВА.
Фота аўтара.
“Настаўніцкая газета”, 15. 06. 2017 год.

Сям’я вачамі падлеткаў

У Пастаўскім дзяржаўным каледжы адбыўся адкрыты дыялог на тэму ―Паняцце і роля сям’і ў сучасным беларускім грамадстве‖, прымеркаваны да
Міжнароднага дня сям’і.
Ініцыятары мерапрыемства — камісія па справах непаўналетніх райвыканкама і РК
ГА ―БРСМ‖, у ролі вядучай выступіла другі сакратар райкама Вераніка Казлоўская.
Усім удзельнікам сустрэчы загадзя падрыхтавалі бэйджы з імѐнамі, знарок адмовіўшыся ад прозвішчаў і імѐнаў па бацьку, нават для запрошаных экспертаў: намесніка
старшыні камісіі па справах непаўналетніх райвыканкама М. П. Нагановіч, першага
сакратара РК ГА ―БРСМ‖ І. А. Каралѐвай, намесніка дырэктара каледжа па выхаваўчай
рабоце А. К. Дубовік і псіхолага каледжа Д. П. Касцень. На думку арганізатараў, такая
адсутнасць фармалізму дапамагла наладзіць больш даверлівыя адносіны паміж
прадстаўнікамі розных пакаленняў і стварыла максімальна камфортную атмасферу ў
зале.
Каб лягчэй было ўключыцца ў абмеркаванне прапанаванай тэмы, адразу прысутным
прадэманстравалі некалькі тэматычных відэаролікаў, затым кожны прадставіўся, расказаў пра сваю сям’ю і жыццѐвыя захапленні. Непасрэдна ў працэсе дыялогу навучэнцы
каледжа разважалі, як тыя ці іншыя фактары і абставіны могуць уплываць на сям’ю.
Пры дапамозе экспертаў падлеткі мадэліравалі розныя жыццѐвыя сітуацыі, вызначалі
моцныя і слабыя бакі пэўных тэзісаў, якія загадзя атрымалі на картках ад вядучай. Яны
абмяркоўвалі, ці патрэбна каханне пры стварэнні сям’і, ці можа стаць перашкодай для
далейшага сумеснага жыцця адсутнасць здароўя ў мужа ці жонкі, якая роля пры пабудове адносін людзей адводзіцца грашам, ці ѐсць месца ў наш час сямейным традыцыям,
наколькі патрэбна адукацыя і як падзяліць штодзѐнныя хатнія клопаты такім чынам, каб
у кожнага члена сям’і заставаўся вольны час.
Іншы раз, улічваючы ўзрост, адказы на адвечныя пытанні падлеткам знайсці было
складана. Тады ім на дапамогу прыходзілі дарослыя эксперты. Агульнымі намаганнямі
прыйшлі да высновы, што сям’я для кожнага чалавека на першым месцы ў жыцці, бо
гэта самыя блізкія людзі, якія заўсѐды падтрымаюць і дапамогуць.
Тэкст і фота Людмілы ЗЕЛЯНКЕВІЧ. “Пастаўскі край”, 20.05.2017г.

Спасибо, колледж!
В весеннем семестре 2016/2017 учебного года 115 учащихся выпускного курса уровня профессионально-технического и 38 учащихся среднего специального образования Поставского государственного колледжа сдали последнюю сессию, защитили дипломные проекты и получили дипломы. 82 процента трудоустроены в нашем районе. Сегодня
некоторые из выпускников делятся своими впечатлениями об учѐбе,
сессии, планами на будущее.
Если любишь технику
Вырос в деревне Вереньки. С самого детства интересовала различная техника. После школы поступил на уровень профессиональнотехнического образования в Вилейский государственный колледж. Далее хотелось получить среднее специальное. Вариантов было много, но я решил не уезжать
далеко от дома, да и друзья хорошо отзывались о поставском колледже. Подал документы на второй уровень среднеспециального образования на специальность
«Техническая эксплуатация автомобилей» (квалификация «Техник-механик»).
Учиться в нашем колледже было интересно и в то
же время достаточно сложно: изучали много специальных дисциплин, знание которых крайне необходимо
будущему технику-механику. Около половины от общего числа занятий составляют практические. На них
знакомились с конструктивными особенностями автомобилей, методами выявления и способами устранения
неисправностей. Для проведения практических занятий
в колледже создана необходимая база — современные
классы, лаборатории, пункты технического обслуживания автомобилей. Имеется достаточное количество диагностического оборудования, инструментов, широко используются необходимые технические средства обучения — компьютеры, мультимедиапроекторы. Автопарк укомплектован современной техникой. Занятия проводят опытные и высококвалифицированные преподаватели.
Большое внимание уделяется развитию технического творчества. Под руководством преподавателей мы создавали новое технологическое и диагностическое оборудование, наглядные пособия, действующие модели отдельных узлов и агрегатов автомобилей. Лучшие модели ежегодно выставляются на областной выставке технического творчества учащихся и неизменно попадают в число победителей. Хорошие условия
в колледже и для отдыха, занятий спортом. Имеется благоустроенное общежитие.
Технологическую и преддипломную практику проходил в ОАО «Вереньки-агро».
Здесь получил навыки самостоятельной работы в должности инженера. В этом же хозяйстве буду начинать и свою трудовую деятельность.
Вадим ЩЁГОЛЕВ.

Профессия востребованная
Любовь к технике привела меня по
окончании 11 класса в Поставский государственный колледж. Выбрал специальность «Эксплуатация и ремонт автомобилей» с получением квалификаций
«Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда», «Водитель автомобиля категории
«С». За учебный год пройдены уроки
теоретического обучения, практические
навыки закреплены при прохождении
производственной практики на базе филиала «АТП № 17».
Позади экзаменационная сессия.
Блеснуть знаниями потребовалось на экзаменах по таким учебным предметам,
как «Охрана труда», «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»,
«Правила дорожного движения». С волнением шѐл на выпускной квалификационный экзамен, но полученные отличные знания и доброжелательное отношение членов экзаменационной комиссии способствовали высоким результатам. В руках диплом молодого специалиста.
Останавливаться на достигнутом не собираюсь: твердо решил продолжить обучение в родном колледже на второй ступени — получить среднее специальное образование и стать квалифицированным техником-механиком по специальности «Техническая
эксплуатация автомобилей». Возможно, по окончании уровня среднего специального
образования воспользуюсь шансом сокращенной формы обучения и поступлю на 3
курс Полоцкого государственного университета по специальности «Техническая эксплуатация автомобилей» по квалификации «Инженер-механик».
Горжусь достижениями своей группы №63, средний балл в которой по итогам
учебного года составил 7,3. Безгранично благодарен преподавателям за возможность
реализовать себя в любимом деле и получить востребованную профессию.
Евгений ДЯТЛИК.

Современный подход к учѐбе
Хорошо, что именно в родном городе Поставы находится ССУЗ, в котором я смог получить специальность
по душе (сам ремонтирую свою машину) и в какой-то мере связанную с
моей основной работой (водитель пожарной части №1 Поставского РОЧС).
А начиналось всѐ банально. Увидел объявление о наборе в вечернюю
группу подготовки слесарей по ремонту автомобилей. Решил повысить свои
профессиональные навыки, так как
ремонт и обслуживание автомобилей
на работе мы осуществляем сами. Подал документы на обучение и в сентябре начал посещать занятия. Через
год получил квалификацию слесаря по
ремонту автомобилей 4-го разряда. За
этот год познакомился с преподавателями, завел друзей, получил новые знания.
Вскоре узнал, что набирают группу на заочное обучение. Условия меня полностью
устраивали, поэтому был в числе первых, кто подал документы. По прошествии этих
лет могу с уверенностью сказать, что подготовка на высшем уровне, прекрасные преподаватели, отличная база. Профессионализм А. В. Харькова, Д. В. Михасѐнка, Н. В.
Козловой и многих других вне конкуренции! Грамотная подача материала, доброжелательная атмосфера на занятиях, современный подход к учебному процессу — всѐ это
мотивирует к прочному усвоению учебного материала. Было интересно изучать все
дисциплины. А больше всего понравилось делать чертежи в «компасе», который
освоил благодаря преподавателю А. В. Харькову.
Денис СОРОКИН.

Не ошибся в выборе
По окончании базовой школы в 2012 году
поступил в Поставский государственный колледж на специальность «Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ. Эксплуатация и ремонт автомобилей» и получил все
квалификации: «Водитель автомобиля категории «С», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «А»,
«В», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, слесарь по
ремонту автомобилей». Ещѐ раз убедился, что
правильно выбрал профессию. Не сомневаясь,
подал документы на вторую ступень по специальности «Техническая эксплуатация автомобилей» (квалификация «Техник-механик»).
Мой средний балл успеваемости — 7,4.
Дипломный проект защитил на десять. Распределился в ОАО «Хотилы-агро» на должность техника-механика.
Спасибо педагогическому коллективу за знания, за то, что получил специальность,
которую люблю.
Александр БУЧА.

Хороший повар стоит доктора
Профессия повара — творческая и всегда
востребованная. Старинная русская пословица
гласит: хороший повар стоит доктора. Три года назад я выбрала эту профессию и поступила
в Поставский государственный колледж. Во
время учѐбы мастера производственного обучения и преподаватели делились своим бесценным опытом, глубокими знаниями, а я
училась у них и получала удовольствие от
узнаваемого. Колледж даѐт возможность и
оказывает поддержку учащимся, чтобы они
могли двигаться к своей мечте.
Невозможно сразу стать шеф-поваром. Для
углубленного освоения профессии и расширения кругозора вижу необходимость в дальнейшем обучении в нашем учебном заведении.
Поэтому планирую поступать на вторую ступень, получить среднее специальное образование, повысить квалификацию до повара 5 разряда, а также выучиться на официанта.
Анжелика ПУПКЕВИЧ.

Здесь учат профессионалы
29 июня в моей жизни прошѐл ещѐ один выпускной. Мы, учащиеся вечернего отделения по подготовке слесарей по ремонту автомобилей и заочного по подготовке
техников-механиков, получили дипломы. 3 года и 10 месяцев перенимали опыт у преподавателей Д. В. Михасѐнка, С. А. Котовича, Н. В. Козловой, С. В. Шилѐнка, А. В.
Харькова, И. П. Литовец, А. Е. Будько, Т. А. Деревянко, М. В. Карачевцевой, Н. В. Воронько, Д. Д. Калита.
До этого я имел специальность слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и
тракториста-машиниста, работал в родном посѐлке Воропаево. Через 8 лет решил пополнить свои знания и в 2013-ом без сомнений вновь стал учащимся. Доволен тем, что
не нужно было далеко уезжать из родных мест.
Если кто-то из выпускников 9 и 11 классов ещѐ не определился с будущей профессией, а к технике неравнодушен — двери Поставского государственного коледжа открыты. Здесь вас будут учить профессионалы.
Александр КИРИЛЛОВ.
“Пастаўскі край”, 26.06.2017 год

Стартаваў трэці працоўны семестр

Студатрадаўскі рух — гэта не проста водгалас савецкага мінулага, а адзін з
самых запатрабаваных сучасных кірункаў дзейнасці галоўнай маладзѐжнай арганізацыі Беларусі. Сѐння ѐн падтрымліваецца на самым высокім дзяржаўным
узроўні і аб’ядноўвае сотні тысяч людзей па ўсѐй краіне. Шырокае распаўсюджанне мае і на Пастаўшчыне.
Штогод падчас канікул у моладзі ўзрастае інтарэс да падпрацоўкі. Знайсці вакансіі
на летні перыяд навучэнцам пастаўскіх школ і каледжа дапамагае райкам ГА ―БРСМ‖.
Толькі ў трэцім працоўным семестры 2016 года ў складзе 30 студатрадаў было працаўладкавана 663 чалавекі, у асноўным у аграпрамысловы комплекс раѐна. Многія
гаспадаркі, у тым ліку ААТ ―Сцяг Перамогі- агра‖, ―Хацілы-агра‖, ―Навасѐлкі-Лучай‖,
―Дунілавічы-агра‖, ―Камайскі-агра‖, ―Кураполле-агра‖, АБП ―Рассвет Пастаўскі‖, і сѐлета з задавальненнем чакаюць да сябе малады працоўны дэсант.
Юнакі і дзяўчаты хутка прыступяць да работы. Пакуль жа на ўрачыстым адкрыцці
працоўнага семестра-2017, якое нядаўна адбылося на базе Пастаўскага дзяржаўнага
каледжа, яны з рук першага сакратара райкама БРСМ Іны Каралѐвай атрымалі сімвалічныя пуцѐўкі на работу ў атрадах. У рамках адкрытага дыялогу ―Студатрад —
твой крок у будучыню‖ абмеркавалі хвалюючыя пытанні, акрэслілі прыярытэты працы
ў студатрадах, выказалі свае прапановы і пажаданні.

З прывітальным словам да прысутных звярнуўся старшыня раѐннага штаба, які каардынуе і кантралюе дзейнасць студатрадаў, намеснік старшыні райвыканкама Ю. М.
Кісялѐў:
— Працавітасць — адна з галоўных якасцей чалавека. Усѐ і ў нашай краіне, і ў свеце створана рукамі людзей. Працоўныя традыцыі на пастаўскай зямлі знаходзяцца на
вельмі высокім узроўні. І па прыклады не трэба далѐка хадзіць. На працягу шэрага
апошніх гадоў у працоўным семестры прадстаўнікі каледжа становяцца лепшымі на
Віцебшчыне, за што маюць шмат узнагарод. Спадзяюся, што і сѐлетні год не стане выключэннем і юныя пастаўчане годна пашчыруюць у полі, на зернетаках і будоўлі.
Паказаць сябе з лепшага боку і атрымаць асалоду ад працы маладым людзям пажадаў і намеснік начальніка па ідэалагічнай рабоце і кадравым забеспячэнні Пастаўскага
РАУС, падпалкоўнік міліцыі В. Л. Врублеўскі. Працягам урачыстай цырымоніі адкрыцця чарговага працоўнага семестра стала ўскладанне кветак да помніка Герою Савецкага Саюза Ф. Р. Маркаву, устаноўленага на тэрыторыіі каледжа. А завяршыла мерапрыемства працоўная акцыя ―ТрудКрут‖: навучэнцы каледжа ў студатрадаўскіх
куртках з чырвона-зялѐнымі стужкамі на лацкане высадзілі кветкі ля сваѐй навучальнай установы.
Тэкст і фота Людмілы ЗЕЛЯНКЕВІЧ.
«Пастаўскі край”, 03.06.2017г.

Стымул да развіцця і ўдасканалення

Ганна Пархомава, Надзея Чухлова, Яўген Асіпенка і Паліна Маісеева.
Калі ты член прафсаюзнай арганізацыі навучэнцаў нашага каледжа, добра вучышся,
маеш прыкладныя паводзіны, актыўны ў грамадскім жыцці, то можаш прэтэндаваць на
дадатковую дабаўку да стыпендыі. Прафсаюзныя стыпендыі па выніках вучобы за
паўгоддзе прысуджаюцца Віцебскім абкамам прафсаюза работнікаў аграпрамысловага
комплексу або раѐнным камітэтам гэтага прафсаюза. Яны зацверджаны шэсць гадоў
назад і з’яўляюцца добрым стымулам да таго, каб нашы навучэнцы паспяхова займаліся,
прымалі актыўны ўдзел у мерапрыемствах установы, імкнуліся быць першымі.
Прэтэндэнтаў заўсѐды шмат. Выбіраем найлепшых.
Па выніках вучобы за першае паўгоддзе гэтага навучальнага года прафсаюзнай стыпендыі абкама прафсаюза работнікаў АПК удастоена Паліна Маісеева. Яна ў свой час
вывучылася ў нашым каледжы на прадаўца, затым набыла яшчэ і спецыяльнасці слесара
па рамонце аўтамабіляў, вадзіцеля катэгорыі ―С‖. Была адзінай дзяўчынай у групе,
з’яўлялася яе старастай. Удастойвалася і прафсаюзнай стыпендыі. А з 1 верасня зноў
прыйшла ў каледж і цяпер атрымлівае спецыяльнасць ―Тэхнічная эксплуатацыя аўтамабіляў‖. Па-ранейшаму старанная, настойлівая, актыўная. Сярэдні бал паспяховасці — 8,4.
За гэта і атрымала ад абкама прафсаюза работнікаў АПК дадаткова да стыпендыі 69
рублѐў. Толькі на адну сотую адстаў ад Паліны Яўген Асіпенка, на тры сотыя — Ганна
Пархомава. Ім, а таксама Надзеі Чухловай, якая асвойвае спецыяльнасць ―Грамадскае
харчаванне‖, прысвоена стыпендыя ад раѐннай прафсаюзнай арганізацыі работнікаў
АПК. Гэтыя навучэнцы — сапраўдныя лідары. Яны заслугоўваюць не толькі пахвалы,
але і матэрыяльнага заахвочвання.
У каледжы прайшла ўрачыстая цырымонія ўручэння прафсаюзных стыпендый. Выяўленне перспектыўнай моладзі — адна з прыярытэтных задач прафсаюзнай арганізацыі.
Над гэтым працуем пастаянна. А стыпендыі ад прафсаюза — стымул да творчага
развіцця і прафесійнага ўдасканалення і іншых членаў прафсаюза.
А. КРАЎЧАНКА, старшыня пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі
навучэнцаў Пастаўскага дзяржаўнага каледжа.
Фота Пятра КУРЫЛОВІЧА. «Пастаўскі край», 15.03.2017г.

Трапныя стралкі

А. Л. Чараваценка з камандай-пераможцай з каледжа.
9 красавіка на базе сярэдняй школы №1 адбыліся спаборніцтвы па стральбе з
пнеўматычнай вінтоўкі. Яны праводзіліся ў рамках месячніка абароннапатрыятычнай і спартыўнай работы, прысвечанага 72-й гадавіне Вялікай Перамогі, а таксама былі прымеркаваныя да 90-годдзя ДТСААФ.
Пасля рэгістрацыі і жараб’ѐўкі каманды пастроіліся на ўрачыстае адкрыццѐ спартыўных спаборніцтваў. Сѐлета ў іх удзельнічалі прадстаўнікі пярвічных арганізацыйных структур ДТСААФ усіх гарадскіх школ, Варапаеўскай, Камайскай і Лынтупскай сярэдніх, а таксама каледжа. Кожная каманда складалася з трэнера, дзяўчыны і
двух юнакоў. З умовамі спаборніцтваў іх азнаѐміў выкладчык ДТСААФ Анатолій
Лаўрэнцьевіч Чараваценка і пажадаў удзельнікам цярпення, самавалодання
і імкнення да перамогі. Настаўнік дапрызыўнай падрыхтоўкі і АБЖ СШ №1 Сяргей
Генадзьевіч Сядых нагадаў меры бяспекі пры абыходжанні са зброяй.
І вось каманды на агнявым рубяжы. Пры стральбе кожны імкнецца засяродзіцца на
мішэні і як мага дакладней трапіць у цэль. Ніхто нават не звяртае ўвагі на тое, што і
сам у сваю чаргу знаходзіцца пад пастаянным ―прыцэлам‖ фотаапарата і відэакамеры.
Выкладчыкі час ад часу пільна ўглядаюцца ў бінокль, каб даведацца, наколькі добра іх
выхаванцы трапілі ў мішэнь. Побач — юнакі і дзяўчаты, якія ўжо адстраляліся альбо
яшчэ толькі чакаюць сваѐй чаргі.
Нарэшце, пасля напружанай барацьбы, якая доўжылася дзве з паловай гадзіны,
падведзены вынікі, і ўдзельнікі пастроіліся на цырымонію ўзнагароджання. У
асабістым заліку сярод кіраўнікоў каманд першае месца заняў Аляксей Васільевіч
Новік (Варапаеўская СШ), другое — Аляксандр Віктаравіч Бандарэнка (СШ №1),
трэцяе — Яўгеній Аляксандравіч Гатоўчык (СШ №2). Самай трапнай сярод дзяўчат
стала Наталля Карандашова (СШ №4), крыху саступілі ѐй Анастасія Гінько (каледж) і
Наталля Дзісько (Камайская СШ). Сярод юнакоў лепшыя вынікі паказалі Арцѐм Атвалка (каледж), Вадзім Каравацкі (каледж) і Алег Гірвель (Камайская СШ). Каманд-

ную перамогу святкавалі прадстаўнікі каледжа, на другім месцы — СШ №4, на трэцім
— Камайская СШ. Пераможцы і прызѐры спаборніцтваў узнагароджаны дыпломамі і
прызамі раѐннай арганізацыйнай структуры ДТСААФ. Дырэктар СШ №1 Павел
Юр’евіч Трава і С. Г. Сядых за актыўны ўдзел у ваенна-патрыятычным выхаванні моладзі, прапаганду дзейнасці ДТСААФ заахвочаны граматамі.
А 12 красавіка каманда-пераможца ў складзе Юрыя Барысавіча Трафімава, Анастасіі Гінько, Арцѐма Атвалкі і Вадзіма Каравацкага прадстаўляла наш раѐн на абласных спаборніцтвах, дзе таксама паказала выдатныя вынікі. У асабістым першынстве
сярод юнакоў не было роўных Арцѐму Атвалку, які заняў першае месца і ўзнагароджаны Кубкам і дыпломам. У камандным заліку пастаўчане саступілі толькі камандзе з
Наваполацка і заваявалі ―серабро‖, за што адзначаны Кубкам і дыпломам Віцебскай
абласной арганізацыйнай структуры ДТСААФ.
Тэкст і фота Веранікі ФІЛАНОВІЧ.
«Пастаўскі край”, 20.04.2017 год.

Уразіла ўсѐ

У адзін з чэрвеньскіх дзѐн актывісты БРСМ пярвічнай арганізацыі Пастаўскага дзяржаўнага каледжа разам з педагогам-псіхолагам Дар’яй Пятроўнай
Касцень, другім сакратаром райкама БРСМ Веранікай Казлоўскай і аўтарам
гэтых радкоў пабывалі на экскурсіі ў 1-ым ваенным шпіталі органаў пагранічнай
службы Рэспублікі Беларусь.
Пасля праверкі дакументаў і выпіскі пропускаў на прахадной нас сустракае экскурсавод — культарганізатар клуба шпіталя Юлія Запольная. Навучэнцы каледжа на
рэжымным аб’екце ўпершыню і цікавяцца ўсім. Мінаючы лячэбны корпус і штаб
упраўлення, пра дзейнасць, прызначэнне, структуру і рэжым работы якіх нам паралельна расказвае Юлія, падыходзім да агарода, дзе ўвабралася ў сілу цыбуля, побач —
акуратна праполатыя градкі клубніц. Вырошчваюць тут і іншую агародніну, якую выкарыстоўваюць для харчавання хворых. Ёсць у шпіталі і вуллі з пчоламі, а значыць, і
свой мѐд, штогод дае шчодры ўраджай яблыневы сад. Тэрыторыя шпіталя вялікая, але
куды ні паглядзі — усюды ўзорны парадак. Прывабна выглядае зона адпачынку з альтанкамі, драўлянымі скульптурамі, фантанам.
З прыкметным ажыўленнем хлопцы падыходзяць да варот аўтамабільнага аддзялення. І не дзіўна, бо імі кіруе прафесійны інтарэс: будучая спецыяльнасць юнакоў
— ―Тэхнічная эксплуатацыя аўтамабіляў‖. Якой тэхнікі тут толькі няма! Апроч іншых,
на ўзбраенні ваенных медыкаў дзесяць спецыялізаваных машын. Сярод іх — перасоўныя флюараграфічны і стаматалагічны кабінеты, хіміка-бактэрыялагічная лабараторыя, рэанімабіль і нават шпіталь на колах. Сучасную перасоўную рэанімацыю пашчасціла пабачыць не толькі звонку, але і ўнутры: жадаючыя маглі пасядзець у кабіне
вадзіцеля, ―параздаваць указанні‖ па рацыі, уключыць пробліскавыя маячкі. Як магнітам хлопцаў цягнула і да яе папярэдніцы — ужо выведзенага з эксплуатацыі
рэанімабіля амерыканскай вытворчасці маркі Chevrolet. Зацікавіў усіх і паліваза-

праўшчык для перавозкі двух відаў паліва, дарэчы, запраўляць машыну ѐн можа нават
падчас руху.
Крочым да спецыяльнага збудавання, дзе практыкуецца лячэнне біяполем пчол, і
выпадкова сустракаемся з начальнікам шпіталя Сяргеем Дзмітрыевічам Півенем. Пасля знаѐмства ѐн асабіста робіць для нас экскурсію ў пчалінае ―царства‖, расказваючы
пра карысць апітэрапіі. А нядаўна ў медустанове ўвялі і гірудатэрапію (лячэнне
п’яўкамі).
Падымаемся па лесвіцы ў клуб, дзе нас чакае прагляд некалькіх невялікіх, але
надзвычай цікавых кінафільмаў пра будні пагранічнікаў, а таксама расказ Вікторыі
Дубовік пра дзейнасць пярвічкі БРСМ шпіталя, якую яна ўзначальвае.
Экскурсія завершана. Яна ўразіла ўсіх. Нехта ўпадабаў гаварыць па рацыі, кагосьці
здзівілі агарод, дагледжаная тэрыторыя, іншых захапіла спецыялізаваная тэхніка. Галоўнае — цікава было ўсім.
Тэкст і фота Веранікі ФІЛАНОВІЧ.
«Пастаўскі край”, 24.06.2017г.

У Пастаўскім каледжы вучаць запатрабаваным прафесіям
1 верасня на ўрачыстую лінейку, прысвечаную пачатку новага навучальнага
года, сабраліся і навучэнцы Пастаўскага дзяржаўнага каледжа. Друга- і
трэцякурснікі адчувалі сябе ўпэўненымі гаспадарамі. Тых, хто толькі што паступіў
на вучобу ў гэту ўстанову, вызначалі стрыманасць і згуртаванасць каля
куратараў.
Адкрыла свята намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Антаніна Іванаўна Кухальская. Затым з прывітальным словам да прысутных звярнуўся дырэктар Мікалай
Мікалаевіч Лысѐнак. Ён пазнаѐміў з адміністрацыяй каледжа, расказаў пра тое, як
прайшоў набор, пра новыя спецыяльнасці ва ўстанове.
Найбольшы конкурс быў сярод тых, хто, атрымаўшы прафесіянальна-тэхнічную
адукацыю, пажадаў набыць спецыяльнасць "Тэхнічная эксплуатацыя аўтамабіляў"
(кваліфікацыя "Тэхнік-механік") па накіраваннях узроўню сярэдняй спецыяльнай
адукацыі. Прафесія запатрабавана на рынку працы. Аўтапаркі прадп-рыемстваў і
арганізацый абнаўляюцца, людзі набываюць новыя сучасныя аўтамабілі. Каб
абслугоўваць машыны з высокатэхналагічным абсталяваннем, патрэбны спецыялісты
высокага ўзроўню. Слесар па рамонце аўтамабіля ўжо не можа кваліфікавана
выконваць усе віды работ аўтасэрвісу, паколькі зараз патрабуецца веданне сістэм
аўтаматычнага кіравання, кандыцыянавання паветра, электронікі і г.д.
Многія мараць працаваць вадзіцелямі на міжнародных перавозках. Пастаўскі
каледж наладзіў супрацоўніцтва з Беларускай асацыяцыяй міжнародных
аўтамабільных перавозчыкаў (БАМАП). Гэта рэспубліканскае некамерцыйнае
добраахвотнае аб'яднанне камерцыйных арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў, якія ажыццяўляюць перавозкі грузаў, пасажыраў аўтамабільным
транспартам. Арганізацыя створана ў 1992 годзе па ініцыятыве аўтатранспар-тных
прадпрыемстваў краіны. Цяпер яна аб'ядноўвае ў сваіх радах больш за 1100
аўтамабільных перавозчыкаў. На ўрачыстай лінейцы прысутнічаў прадстаўнік БАМАП
— дырэктар УТЭП "ПостТЭК" Станіслаў Казіміравіч Вярцінскі. Ад сябе асабіста і ад
імя старшыні БАМАП Мікалая Іванавіча Баравога ѐн павіншаваў калектыў каледжа і
навучэнцаў з Днѐм ведаў, пажадаў поспехаў і дадаў: "Развіваецца эканоміка, расце
тавараабарот паміж краінамі, таму ѐсць запатрабаванасць у грузаперавозках і
вадзіцелях-прафесіяналах. Работа няпрос тая, патрабаванні пры прыѐме на работу
высокія. Таму жадаю вам дасканала вывучыць і асвоіць выбраную спецыяльнасць. 3
глыбокімі ведамі будзе прасцей працаўладкавацца і лягчэй выконваць ускладзеныя на
вас абавязкі".

.

Тэарэтычнай падрыхтоўкай вадзіцеляў катэгорыі "С" з правам міжародных
перавозак у каледжы
займаюцца Аляксей Уладзіміравіч Харкоў, Сяргей
Аляксандравіч Катовіч (выкладчыкі спецдысцыплін). Таццяна Аляксееўна Дзеравянка
выкладае асновы мытнага права.
Па выніках вучэбнай работы за мінулы навучальны Пастаўскаму дзяржаўнаму
каледжу прысуджана другое месца ў вобласці (на першым — Віцебскі дзяржаўны
каледж машына-будавання імя Шмырова).
— У гэтым вялікая заслуга ў першую чаргу навучэнцаў другога і трэцяга курсаў, —
гаварыла намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Наталля Аляксандраўна Шылько. —
А асабліва групы 20/2 (тэхнікі-механікі, куратар — Алена Данатаўна Шылѐнак),
сярэдні бал паспяховасці ў якой блізкі да 8,0.
Найбольш старанныя навучэнцы (сярэдні бал 8,4-8,2), якія з'яўляюцца членамі
прафсаюза, адзначаны стыпендыямі і Падзячнымі пісьмамі абкама прафсаюза
работнікаў аграпрамысло вага комплексу.
Іх удастоены Паліна Маісеева, Канстанцін
Сучко, Дзяніс Маркаў і Любоў Пазняк.
3 пачаткам новага навучальнага года
прысутных павіншавала другі сакратар
райкама ГА "БРСМ" Вераніка Казлоўская.
Яна пажадала навучэнцам не расчаравацца
ў выбранай прафесіі, прыняць актыўны
ўдзел у працоўным семестры (аказанні
дапамогі сельгаспрадпрыемствам раѐна на
ўборцы бульбы), здароўя, згуртаванасці,
заўсѐды добрага настрою.

С. К. Вярцінскі з навучэнцамі групы №213.
Пасля ўрачыстай лінейкі навучэнцы разам са сваімі майстрамі і куратарамі
разышліся па вучэбных кабінетах. Навучэнцы выпускной групы №213, якія
атрымліваюць кваліфікацыю "Вадзіцель аўтамабіля катэгорыі "С" (міжнародныя
перавозкі), былі запрошаны С. К. Вярцінскім да аўтамабіля, які ѐн спецыяльна
прадаставіў на некалькі гадзін каледжу. Станіслаў Казіміравіч расказаў пра ўмовы
прыѐму на работу, маршруты, па якіхадпраўляюцца грузаперавозчыкі УТЭП
"ПостТЭК". Юнакі мелі магчымасць паспрабаваць сябе ў якасці кіроўцаў новага
аўтамабіля, што дазволіла навучэнцам больш дэталѐва пазнаѐміцца са спецыфікай
працы вадзіцеля-міжнародніка.
Тэкст і фота Анны Анішкевіч.
“Пастаўскі край”, 09.09.2017 год.

С. К. Вярцінскі з навучэнцамі групы №213.
Найбольшы конкурс быў сярод тых, хто, атрымаўшы прафесіянальна-тэхнічную
адукацыю, пажадаў набыць спецыяльнасць ―Тэхнічная эксплуатацыя аўтамабіляў‖
(кваліфікацыя ―Тэхнік-механік‖) па накіраваннях узроўню сярэдняй спецыяльнай адукацыі…
Тэкст і фота Анны АНІШКЕВІЧ

